
Raporti 6-Mujor i Komunës së Suharekës    

 

– Drejtoria për Administratë,  Drejtoria e Administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe 

është përgjegjëse për : Ushtrimin dhe zbatimin e shërbimeve të përgjithshme administrative për organet 

administrative dhe organet tjera Komunale dhe Ofrimin e shërbimeve administrative, për qytetarët e 

Komunës së Suharekës, në kuadër të kompetencave vetanake apo të deleguara ligjore të saj. Përgjegjësitë e 

administratës: Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera 

Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë: Zbaton dhe bënë regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës 

së materialit zyrtar që pranohet dhe dorëzohet nga zyra e arkivit të administratës së Komunës, si dhe 

arkivimin e lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e sajë, dhe kujdesi për ruajtjen e akteve materiale të 

administratës (librat amë, kartotekat, protokollet, regjistrat, etj ) Ofron të gjitha format e shërbimeve dhe të 

ndihmës juridike për qytetarët, përfshirë regjistrimin e të gjitha kërkesave dhe parashtresave të tyre dhe bënë 

raportimin për kryerjen e lëndëve administrative në përputhje me afatet ligjore. Është përgjegjëse dhe kujdeset 

për ofrimin e shërbimeve postare për nevojat e organeve Komunale dhe organeve të administratës Komunale. 

Ushtron dhe menaxhon me fushën e logjistikës, duke përfshirë menaxhimin dhe kujdesin për automjetet, 

titullar pronësor i të cilave është Komuna e Suharekës. Organizon dhe kujdeset për mirëmbajtjen e objekteve 

të administratës Komunale, duke përfshirë organizimin e shërbimeve të sigurimit për këto objekte. Ushtron të 

gjitha punët rreth përkujdesjes dhe mirëmbajtjes së teknologjisë informative dhe avancimit të saj për nevoja 

zyrtare. Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së 

Drejtorisë. Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektor: 

1. Sektori i Gjendjes Civile  

2. Sektori për Shërbime të Përbashkëta  

3. Sektori i Arkivës  

4. Sektori kundër Diskriminimit 

 

Sektori i Gjendjes Civile 

Gjendja Civile është pushtet i deleguar nga niveli qëndror, që vepron në kuader të Komunave ARC/MBP 

(Agjencia e Regjistrimit Civil/Ministria e Punëve ë Brendshme) 

 Sektori i Gjendje Civile lëshon këto dokumente si në vijim:  

Certifikatat e gjendjes civile, regjistrimet e lindjeve, çertifikatat e lindjes, çertifikata zevendsuse e lindjes, 

çertifikata e kurorëzimit, çertifikatë zëvendësuse e kurorëzimit, çertifikat e vdekjes, çerifikat vendbanimit, 

çertifikatë e jetës në bashkësi familjar, çertifikat mbi statusin martesore, regjistrimi i fëmijës të gjetur – 

aktvendimit të qendrës për punë sociale ose aktgjykimit valid, regjistrimet e më vonshme të lindjeve, 

regjistrimi I fëmijëve të lindur në botën e jashtme, lidhja e martesave- kurorëzimi, kurorëzimi me shtetas të 

huaj, regjistrimet e martesave të bëra jashtë Kosovës. 



 Në kuader të Gjendjes Civile në muajt në vazhdim pritet të implementohet  funksionimi i dy  E-Kioskave për 

shërbim të qytetareve  24/7 për dokumentet si: Ҫertifikatë e lindjes, Ekstrakti i Lindjes, Ҫertifikatë e 

Martesës, Ҫertifikatë e Vendbanimit, Ҫertifikatë e  Shtetësisë, Ҫertifiktë e Vdekjes. 

 

Për këtë periudhë gjithësej janë leshuar këto dokumente: 

 

 

Nr. ҪERTIFIKATA  

1 Ekstrakt i lindje 20993 

2 Ҫertifikatë lindje                                                                                                                   6103 

3 Ҫertifikatë martese                                                                                                                 4321 

4 Ҫertifikatë vdekje                                                                                                                  1276 

5 Ҫertifikatë vendbanimi                                                                                                           1480 

6 Ҫertifikatë bashkësie familjare                                                                                               4189 

7 Ҫertifikatë e gjendjes martesore 907 

8 Ҫertifikatë shtëtsie                                                                                                                   241 

9 Vërtetim nga arkivi                                                                                                               611 

 

Nr. MARTESA  

1 Martesa 163 

2 E rregullt                                                                                                                                     147            

3 Jasht vendit                                                                                                                               16              

4 RISHIKIM MARTESE                                                                                                            226 

5 Brenda vendit                                                                                                                          221 

6 Jashtë vendit                                                                                                                             5              

7 SHKURORËZIME      25             

8 ME ELEMNT TË HUAJ                                                                                                              23            

9 Bashkëshorti me shtetsi të huaj                                                                                                  5              

10 Bashkëshortja me shtetsi të huaj 1             

   

 

Nr. LINDJE  

1 Lindje e rregullt                                                                                                                                  84 

 

 
  

2 Brenda vendit 20 

3 Jashtë vendit 17 

4 Me vonesë 47 



5 Brenda vendit 10 

6 Jashtë vendit                                                                                                                    37 

7 VERIFIKIME  

8 Me numer personal paraprak 345 

9 Me gjenerim të numrit përsonal   345 

10 REGJISTRIMI I QYTETARIT  

11 Me numer personal paraprak 345 

12 Me gjenerim të numrit përsonal   1 

13 REGJISTRIMI I QYTETARIT  

14 Me vendim të komisionit për shtetësi                                                                                                     1 

15 Me nenin 31                                                                                                                                             3 

 

Nr. AKTVENDIMET  

1 Regjistrim i lindjes me vonesë                                                                                                                       5 

2 Regjistrim  i vdekjes me vonesë                                                                                                                   15 

3 Korigjime-ndrrime                                                                                                                                      40 

4 Gjithsej Aktvendime                                                                                                                                  60 

5 Deklarata Vertetime Konfirmime                                                                                                                                          9 

6 Pergjigjeje Gjykatave  27 

7 Martesa me të huaj                                                                                                                                        23 

8 Për humbje te Shtetsie                                                                                                                                  18 

9 Për fitim shtetsie                                                                                                                                            2 

10 Egzekutimi i vendimeve 75 

   

 

Nr. VDEKJE  

1 E rregullt 60 

2 Brenda vendit   49          

3 Jashtë vendit   44            

4 Me vones    5           
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Sektori për Shërbime të Përbashkëta 

Ky sektor bënë pritjen si dhe komunikim korrekt me qytetarët, këshillon dhe jep ndihmë juridike-

administrative për mënyren e plotësimit të kërkesave. 

Kujdeset për funksionimin e logjistikës si: veturat zyrtare, depon, shërbimi i sigurimit, mirëmbajtja e objekteve 

dhe oborrit të komunës, mirëmbajtja e paisjeve  të teknologjisë informative etj. 



Gjat kësaj periudhe zyra pritese si pjesë e shërbimeve të përbashkëta ka pranuar  kërkesat dhe ankesat e 

kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera, ka evidentuar në protokollin, ka përcjellë kërkesat e 

kompletuara në drejtorite përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje, ku gjithësej janë paraqitur  5,432.00€kërkesa 

të ndryshme, përfshirë të gjitha dikasteret e Komunës. Gjithëashtu janë pranuar dhe protokoluar  1,559 fatura 

të cialt janë përcjell në drejorit përkatse,  si dhe 1,515 shërbime postare të përfunduara  . 

Sa i përket të hyrave vetanake dhe shpenzimeve  nga kategoria mallrat dhe shërbime, për vitin 2019 nga të 

hyrat buxhetore gjithësej janë planifikuara 153,225.00€,  derimëtanijanëshpenzuar 66,689.79€. 

Të hyra vetanake janë të planifikuar98,320.00€ përvitin 2019, për këtë periudhë gjithësej 

janëshpezuar26,750.69€,ndersa të hyrat vetanakederi me tani janë  mbledhur 36,770.98€. 

Në kuader të Drejtoris për Administratë janë përpiluar kërkesat për inicim të procedures së prokurimit si dhe 

Deklarata e nevojave  dhe përcaktimi i disponushmëris së mjeteve për lidhjet e kontratave si: 

1.Furnizim- Mirëmbajtje me material hidrosanitar, ndriqim; 

2.Shërbimet e parkingut për automjetet e zyrtarve Komunal; 

3.Furnizim, mirëmbajtje dhe servisim i klimave; 

4.Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve zyrtare; 

5.Blerjadhemontimi i kameravetësigurisnëqytet; 

6.Blerjadhemontimi  E-Kioskave. 

Në kuader  të shërbimeve të përbashkëta janë lëshuar këto dokumente: 

Nr. DOKUMENTE  

1 Fotokopjimi dhe vërtetimi i identitetit nga arkivi 11  

2 Vërtetimi I deklaratëd mbi rapotin e lidhjes familjare 32  

3 Vërtetim i deklaratës mbi vetqendrimin e përkoshum 2  

4 Vërtetim I deklaratave varsisht nga kushtet aktuale 13  

5 
Vërtetim I deklaratës mbi jetën e përbashkët deri në vdekjen e 

bashkshortit 
7  

6 Kërkesë për referencë  1  

7 Vërtetim që përsoni është në jetë 20  

 

Sektori i Arkives   

Në kuadër të sektorit të arkivit funksionojnë këto shërbime: 

-arkivi pasiv 

-arkivi i thesarit 

-qasja në dokumente zyrtare-publike 



Arkivi pasiv bën pranimin, arkivimin dhe ruajtjen e të gjitha dokumenteve publike, zyrtare për të gjitha 

drejtorit dhe organet dhe organzatat tjera në kuader të komunës. 

Bën rregullimin dhe klasifikimin e dokumenteve zyrtare në bazë të ligjeve dhe aktve nënligjore në fuqi për 

rregullimin e numrave unik dhe sistemimin e gjithë dokumentacioneve në bazë të viteve dhe kohës së 

përdorimit . 

Përcjell të gjitha procedurat për klasifikim në harmoni me drejtorit e komunës dhe në bashkpunim me arkivin 

regjional. 

Arkivi i thesarit bënë arkivimin e gjithë dokumentacionit nga sektori i thesarit dhe rujtjen e gjithë 

dokumentacionit pasive në përputhje me ligjin mbi arkivat dhe ligjin e procedurës së përgjithshme 

administrative. 

Nr. ARKIVI  

1 Për qasje në dokumenta Pubilike 46  

2 Në depon e arkivit lëndët të kryera 416 

3 Lëndët të arkivuara  891 

4 Lëndët e arkivuar në depon e thesarit  1980 

5   

 

Sektori kundër Diskriminimit 

Njësia përkatëse për mbrojtje nga diskriminimi, në kuadër të komunës dhe fushëveprimit të komunës është 

përgjegjës që të: 

1. promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen nga diskriminimi në komunën përkatëse; 

2. mbështet dhe promovon praktikat e mira dhe ndihmon në ngritjen e kapaciteteve të komunës për të 

parandaluar dhe luftuar diskriminimin dhe promovuar barazinë në zbatimin e funksioneve të saj; 

3. në koordinim të ngushtë me strukturat tjera organizative që veprojnë në kuadër të Komunës, promovon 

mbrojtjen nga diskriminimi në të gjitha politikat/ dhe funksionet e Komunës; 

4. bashkëpunon me Avokatin e Popullit në sigurimin e zbatimit të çdo rekomandimi për komunën, të dalë nga 

rastet e diskriminimit ku ky institucion ka vendosur etj. 

 

Nr. Puna Sasia 

1 Takimet e Kuvendit te Komunës             7  

2 Takimet e KPF-së             6  

3 Takimet e Komitetit për Komunitete             6  

4 Takimet e KKSB-së             4  

5 Takime me LMT             2  

6 Puntori per MKDHF             3  



7 Procedur rekrutimi             -  

8 Takimet e rregullra me ABGJ-në             4  

9 Përgaditja e raporteve për nivelin qendror             4  

10 Takimet me OJQ-të vendore              1  

11 Takimet me OJQ-të ndërkombëtare             4  

12 Takimet e GGKK             5  

13 Takimet me institucionet e ndryshme             6  

14 Mbledhja dhe analiza e statistikave gjinore             1  

15 Trajnime lidhur me detyrat e punës           10  

16 Aktivitetet             2  

17 Rastet për këshillim dhe ndërmjetësim             2  

 

 

– Drejtoria e Shëndetësisë,- Në bazë të obligimeve dhe detyrave  të DSHMS së , në organizimin e  kujdesit 

parësor shëndetësor, shërbimi për nevoja sociale dhe strehim, mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetin 

publik, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, paraqet: 

Planifikimi: 

1. Planifikimi i shërbimeve shëndetësore 

2. Kontrolli dhe vizitat e QKMF, QMF-ve dhe ambulancave 

3. Planifikimi dhe organizimi i KPSH 

4. Planifikimi për edukim të vazhdueshëm shëndetësor 

5. Takimet e DSHMS me Kolegjiumin e DSHMS –ve Kosovë  

6. Ndihmë skamnorëve-me mjete të gatshme(ndihma momentale) dhe shpenzime per barëra  

7. Investime kapitale 

8. Shërimi jashtë vendit në bashkëpunim me M.SH.  

9. Përcjellja e gjendjes kimike e bakteriologjike e ujit të pijes në bashkëpunim me IKSHP 

10. Kontaktet dhe bashkëpunimi me OJQ  , KFOR , OSBE , PK  Spitalin regjional në Prizren, MSH 

– Prishtinë si dhe asociacionet tjera në drejtim të zhvillimit dhe ngritjes së kapaciteteve në KPSH. 

11. Dezinfektimi selektiv i disa vendbanimeve në territorin e Komunës së Suharekës si masë 

preventive nga ethet hemorragjike,zonat që kufizohen me Komunat fqinje. 

12. Marrëveshja me  Caritas Kosova  lidhur me vazhdimin e projektit vizita në shtëpi –shtretërit 

shtëpiak .Punësimi i mjekëve dhe i kuadrit të mesëm shëndetësor ( motra e teknik). Projekt  ky i 

financuar nga Komuna dhe nga Caritas Kosova me kontratë njëvjeçare dhe me mundësi 

vazhdimi. 

13. Aktivizimi i QMF-ve në 2 ndërrime : Në Mushtisht, QMF-së në Sudenqan, QMF-së në Duhël, 

QMF-së në Bukosh. 

Të arriturat : 

1. Cilësia e shërbimeve shëndetësore në KPSH në vazhdimësi me kërkesë për përmirësim si  dhe 

pranimi i punëtorëve të rinj ( 1 mjek,një teknike medicinave dhe zyrtarin ligjor gjatë kësaj 

periudhe) dhe vazhdon rekrutimi për mjek të tjerë. 



2. Vazhdon puna në  QMF-t  në 2 ndërrime :QMF në Mushtisht,QMF- në Sudenqan,QMF- në 

Duhël, QMF në Bukosh. 

3. Vazhdon  orari i rregulluar i punës në: QKMF nga ora 8.00 deri 22.00 

në Urgjencë para dite nga  8.00-16.00,pas dite 13.00-20.00,kujdestaria: 20.00-8.00 

4. Është nënshkruar  Kontrata  me Caritas Kosovën  lidhur me aktivizimin e projektit vizita në 

shtëpi –Shtretërit shtëpiak. Punësimi i mjekëve dhe i kuadrit të mesëm ( motra , teknik e shofer). 

Kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdim në vlerë prej 220.000 euro.(Projekti në vazhdim). 

5. Përmirësimi i furnizimit me barëra esenciale. 

6. Është nënshkruar  Kontrata me Qendrën Handikos-Suharekë në vlerë 20. 000 euro. 

7. Dy faza të projektit për luftimin e etheve hemorragjike: 

              Faza  e parë  

             -Ligjëratat nga mjekët dhe teknikët e QKMF-së nëpër shkolla dhe komunitet për Ethet hemorragjike. 

              Për fazën e dytë 

             - Ekzekutimi në teren – Dezinfektimi  selektiv  dhe kampanja informuese kundër Epidemisë së Etheve 

hemorragjike( në fazën e tenderimit) 

 

 Ka përfunduar me Sukses DD në  Objektet Komunale QKMF,QMF dhe AMF dhe DDD në Qytetin e Suharekës  dhe 

fshatrat e caktuara të Komunës së Suharekës. 

-Drejtoria e Arsimit - 

OBJEKTIVAT E DKA-së TË PLANIFIKUARA                                                

Drejtoria e Arsimit ka hartuar planprogramin e punës  për vitin shkollor 2018/2019 në 

kuadër të të cilit ka planifikuar realizimin e objektivave kombëtare dhe  strategjike të MASHT si dhe 

objektivave komunale të shndërruara në detyra konkrete: 

Ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollat tona. 

Ngritjen e suksesit të nxënësve dhe rritjen nivelit të vijueshmërisë së nxënësve në procesin 

edukativo-arsimor 

Realizimin e plan-programeve mësimore 

Ngritjen profesionale të mësimdhënësve 

Ndërtimin, renovimin dhe rregullimin e objekteve shkollore. 

Rregullimin,pastrimin dhe mirëmbajtjen e ambientit të brendshme dhe të jashtëm të 

shkollave  

Monitorimin e punës në të gjitha institucionet shkollore. 

Bashkëpunimin me donatorë të jashtëm e të brendshëm për investime në shkolla 

Grupi punues për hartimin  e Planit zhvillimor te arsimit ne nivel komune ka hartuar dhe 

miratuar PZHK  

 Eshtë bërë Marreveshje me LUX-DEV për edukimin në karrier tëmësimdhënësve dhe të nxënësve 

nga kalsa e VI- XII. 

Në  vitin shkollor 2018/2019 në të gjitha nivelet e shkollimit janë regjistruar 11563 nxënës  

Në nivelin I-V janë regjistruar 4439 nxënës të shpërndarë në 2434 paralele. 

Në nivelin VI-IX janë regjistruar 3566 nxënës  të shpërndarë në 191 paralele. 

Në nivelin X-XIII janë regjistruar 2746 nxënës  të shpërndarë në 110 paralele . 



Në çerdhen e fëmijëve janë të regjistruar 64 fëmijë me 3 paralele dhe në kuadër të SHFMU paralelet 

parafillore janë të regjistruar 748 fëmijë të shpërndarë në 35 paralele . 

Kuadri : Në arsimin parafillor, fillor,të mesëm të ultë  dhe të mesëm të lartë janë të angazhuar 990 

punëtorë. 

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë përiudhës janar – qershor 2019 

 

 

Testi i arritshmërisë 

Nga analiza që i është bërë rezultateve të Testit të arritshmërisë në nivel të komunës del se mesatarja e arritjes 

së nxënësve në këtë vit është 50.60%, që krahasuar me vitin shkollor paraprak 2017/2018 është më i ulët për 

3. 96%  (54.56%). Në vijim po japim tabelën e shkollave me rezultatet e arritshmërisë për secilën shkollë veç e 

veç. 

Nr Shkolla Vendi Përqindja Nx. tëdalluar Nr. i pikëve 

1   “DestanBajraktari” Suharekë 72.03 1 85 

2   “7 Marsi ”           Suharekë 69.42 1 87 

3   “28 Nëntori ”    Doberdelan 67.14 2 88 

4   “Flamuri i Arbërit ”     Reshtan 64.31 1 75 

5   “17 Shkurti ”    Shirokë 61.19 1 72 

6   “BajramCurri”   Nishor 59.26 2 74 

7   “VasoPashëShkodrani” Leshan 59.13 1 78 

8   “Dëshmorët e Greikocit” Greikoc 58.60 3 85 

9   “HasanPrishtina” Semetisht 57.36 1 66 

10   “GjergjK.Skenderbeu”                    Sallagrazhdë 52.83 1 68 

11   “VëllezëritFrashëri ”   Bukosh 52.23 1 76 

12   “Dituria ”           Samadraxhë 49.78 1 73 

13   “Dëshmorët e kombit”   Vraniq 49.61 2 71 

14   “Migjeni  ”     Gjinoc 49.19 2 67 

15   “ShabanMazrreku ”      Sopijë 48.25 2 61 

16   “Kongresi i Manastirit”   Studençan 48.15 1 74 

17   “Dëshmorët e Tivarit ”   Peqan 46.78 1 67 

18   “Sadri Duhla”                      Duhël 46.13 1 69 

19   “RamëBllaca”     Bllacë 45.80 1 71 

20   “BesimNdrecaj” Maqitevë 44.85 1 651 

21   “Iliria ”               Savrovë 44.80 1 57 

22   “Lidhja  e Prizrenit ”  Budakovë 44.35 1 68 

23   “Shkëndija ”     Suharekë 43.60 1 80 

24   “Ismet J. - Kumanova”    Javor 43.37 1 49 

25   “Edit Durham”     Mushtisht 43.04 1 67 



26   “Rilindja” Nëpërbisht 41.81 1 63 

27 "XhevatSylaj" Sllapuzhan 40.11 2 57 

28   “NaumVeqilharxhi  ” Mohlan 38.52 2 67 

29   “Drita ”                 Gelancë 25.78 1 52 

      

 Nënivel Komune 50.60   

 

Vizitat e realizuara në shkolla 

DKA  me qëllim të avancimit të punës në institucionet shkollore deri ne këtë periudhë ka 

organizuar vizita në SHFMU dhe SHFML, qëllimi i vizitave ishte: 

1. Kontrollimi dhe marrja e informatave për dokumentacionin  pedagogjik 

2. Numrin e  paraleleve,  ndarja e orëve mësimore 

3. Funksionimi i aktiveve profesionale, KDSH, Ekipi per braktisje dhe organeve tjera jo 

funksionale 

4. Kuadri mësimor, përformanca e mësimdhënësve 

5. Gjendja e objekteve shkollore dhe ambientet e jashtëm 

6. Menaxhimi i bugjetit 

7.  Dokumentacioni: Libri i të punësuarve, Libri i protokollit, Libri i klasave, Procesverbalet, 

etj.. 

8. Vlerësimi i përformancës së shkollës dhe PZHSH 

9. Plani dhe programi vjetor i punës në shkollë: Planet e drejtorit, planet e aktiveve 

profesionale, planet e Këshillit të mësimdhënësve, Këshillit të klasave, planet e aktiviteteve 

jashtëmësimore, etj.. 

10. Orët e humbura 

11.  Mjetet mesimore 

Për të gjitha shkollat fillore  të mesme të ulëta dhe të mesme të larta janë hartuar Procesverbalet 

e incizimit të gjendjes së bashku me rekomandimet për të eleminuar lëshimet e konstatuara.Të gjitha 

Procesverbalet e shkollave janë të protokolluara dhe të nënshkruara nga DKA-ja dhe Drejtorët e 

shkollave, të cilët janë duke punuar në eleminimin e të gjeturave gjatë vizitave në këto institucione. 

 

Garat, aktivitetet e lira dhe aktivitetet jashtëmësimore 

 

DKA ka përgatit rekomandimet për shkolla për  realizimin e  projekteve për zhvillimin e 

aktiviteteve dhe garave për ngritjen e cilësisë.Fokusi ka qenë që të gjitha aktivitetet të barten në 

shkolla në mënyrë që të përfshihen dhe motivohen të gjithë nxënësit pa përjashtim.Gjithashtu  në 

këtë periudhë janë organizuar garat: 

Në këtë vit shkollor aktivitetet e lira dhe aktivitetet jashtëmësimore janë orientuar ne nivel shkolle 

për motivim të të gjithë nxënësve e të gjitha kategorive.Në këto aktivitete  janë përfshirë të gjitha 

shkollat e komunës sonë e me raste janë ndarë edhe shpërblime për nxënësit fitues. 

 DKA në bashkëpunim me MASHT ka organizuar këto aktivitete : 



- Gara nacionale për kulturë ,rini dhe sport në të cilën kanë marr pjese te gjithe nx. e shkollave 

tona .  

- Testi për vlerësim të njohurive TIMSS për nx. e kl IV rezultatet e të cilit presim të vijnë. 

- Testi i organizuar në nivel të shkallës 1,3 dhe 5 sipas UA 08/2016 

- Shkëmbimi ( vizita ) njëjavore e organizuar e grupit të nxënësve të gjimnazit  me nxënësit e 

Elbasanit për shkëmbim të përvojave. 

- DKA ka organizuar manifestimin me rastin e Ditës së mësuesit – 7 Ma,rsin, DKA ka ndarë 

mirënjohje për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar në vitin 2019.  

  

Konkursi për bursa për nxënës dhe studentë 

 

  Në këtë vit shkollor DKA ka shpall konkurs për ndarjen e bursave në të cilin kanë qenë 469 

aplikues, prej tyre janë aprovuar bursa për 100 student dhe 50 nxënës si dhe ndihma financiare për 

nxënës dhe student me gjendje te rëndë ekonomike.  

 

Siguria në shkolla 

 

  Gjendja e sigurisë së përgjithshme në Kosovë përgjatë viteve të fundit është konsideruar në 

përgjithësi si stabile. Duke qenë se nxënësit një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë në 

ambientet shkollore, është shumë e rëndësishme që jo vetëm për mirëqenien e tyre po edhe për vetë 

procesin edukativo-arsimor, të ketë siguri të lartë në shkollë. Natyrisht, se janë një sërë faktorësh të 

cilët ndikojnë në krijimin e bindjeve dhe perceptimeve për sigurinë në shkollë. 

Si drejtori komunale e arsimit kemi kërkuar që organet e sigurisë të përcjellin situatën e  

sigurisë në Qenrën zejtare nr.2 dhe kemi rekomanduar Kuvendin Komunal që të gjenë forma për 

përmirësimin e gjendjes së sigurisë për shkollat në fjalë, por jo vetëm për këto shkolla, por për 

sigurinë në shkolla në tërsi. 

 DKA në mbështetje të Ligjit për arsimin parauniverzitar dhe rregulloreve ne fuqi do të 

hartojë projekte për sigurinë e nxënësve në shkolla dhe ambiente për rreth. 

Për të kontribuar në mbarëvajtjen e procesit edukativ- arsimor, gjatë kësaj përiudhe kohore, ka filluar 

dhe tash së fundi është finalizuar puna për dokumentin RREGULLAT E PUNËS NË 

INSTITUCIONET SHKOLLORE, PËR STAFIN UDHËHEQËS, MËSIMDHËNËSIT, 

NXËNËSIT DHE STAFIN MBËSHTETËS   

Aktivitete tjera të veçanta gjatë kësaj periudhe kohore 

 

- Planifikimi i profileve dhe numrit të nxënësve në shkollat e mesme të larta 

- Planifikimi i kuadrit mësimor për vitin shkollor 2019/2020 

- Planifikimi i dhe realizimi i aktiviteteve rreth ekskursioneve të nxënësve maturantë. 

- Trajnimi i mësimdhënësve të shkollave në zbatimin e kurrikulit të ri- në bashkëpunim me 

MASHT 

- Zhvillimi i PZHAK në bashkëpunim me Zyren evropiane 



 

Menaxhimi i gjendjes së objekteve shkollore  

Gjatë kësaj perudhe kohor është përcjell gjendja e objekteve shkollore dhe sipas nevojave janë 

bërë aktivitete të kësaj natyrte, si: 

⮚ Pregaditja e paramasave për adaptime,meremetime në shkolla 

⮚ Furnizimi me materal zyrtar për administrat dhe shkolla 

⮚ Planifikimi dhe mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla  

⮚ Planifikimi i punimeve tjera në kordinim me drejtorët e shkollave sipas buxhetit që kanë 

shkollat  

⮚  Është në proces tenderimi që ka të bëjë me  Ndërtimin e objektit shkollor në Tërrnje. 

⮚ Ka përfunduar tenderi për pajisje me kabinete të shkollave dhe është në proces të vlerësimit. 

⮚ Tenderi i fazës së parë për riparim të shkollave është në përfundim të realizimit, kurse ky i 

fazës së dytë është në procedur të prokurimit. 

⮚ Në Mushtisht dhe Duhël janë në përgatitje e sipër lokacionet për hapjen e Qerdheve dhe në 

fazën e dytë do të kompletohen me pajisje që të fillojë puna edhe me dy Qerdhe të cilat do të 

funksionojnë si pjesë e Qerdhes “ Fluturat” të Suharekës. Këto dy qerdhe do të punojnë në 

lokalet e shkollave fillore të mesme të ulëta të këtyre dy fshatrave (Duhël dhe Mushtisht). 

⮚ Tenderi për furnizimin e shkollave me lëndë djegëse është në përfundim të vlerësimit 

 

Konkurset për kuadër dhe drejtorë shkollash 

 

 Në mbështetje të UA nr. 08/2014 të MASHT,DKA gjatë këtij viti ka shpallur konkurse dhe 

janë mbajtur intervista për zgjedhjen e drejtorëve të  shkollave pas skadimit të  mandatit 

(kontratës).Gjithashtu në mbështetje të UA –Normativeve të MASHT për pranimin e kuadrit 

arsimor,  janë  shpallur konkurse për zgjedhjen e mësimdhënësve dhe stafit tjetër sipas nevojave dhe 

kërkesave të shkollave.   

 

Takime të rëndësishme të DKA-së 

 

-Takimet e rregullta javore konsultative të drejtorëve komunal me kryetarin e komunës 

- Takime pune me inspektorët e arsimit të SIA-së në Prizren 

- Takimet mujore zyrtare në MASHT 

- Takimet në asamblenë komunale 

- Takimet javore me stafin e DKA-së 

- Takimet mujore me drejtorët e shkollave. 

- Takime të ndryshme me KFOR-in,organizata dhe donatorë për realizimin e projekteve për 

ngritjen e cilësisë në arsim. 

-  Takim me përfaqësuesit e Giz-it në tema: analiza e gjendjes në shkollat e mesme 

profesionale dhe Formimi i komuniteteve të të mësuarit së bashku 

 

 



♦ Objektivat për tre-mujorin e ardhshëm : 

 

- Ngritja e suksesit të nxënësve për periudhën e ardhëshme dhe zvoglimi i numrit mungesave  

- Zbatimi me sukses i kurrikulës në të gjitha shkollat të komunës sonë  

-Zbatimi i UA të MASHT për planifikimin e numrit të paraleleve dhe numrin e nxënësve për 

regjistrim në paralelet parafillore , në  klasa të I-rë. Sipas këtij planifikimi dhe në mbështetje të 

UA nr 16/2004 të MASHT do të regjistrohen të gjithë nxënësit.  

-Në bashkëpunim me shkollat e mesme dhe me sugjerimet e MASHT do ta bëjmë planifikimin 

e numrit të paraleleve dhe numrit të nxënësve për  kl. të X-ta.  

-Në mbështetje të numrit të paraleleve dhe Kurrikules bërthamë do të planifikohet edhe kuadri 

mësimor . 

-  Shpallja e konkursit dhe pranimi i kuadrit në bazë të normativit për pranim të kuadrit. 

      - Rregullimi dhe  meremetimi i objekteve shkollore me prioritet. 

            - Vizitë- monitorim dhe kontroll i shkollave sipas planifikimit dhe nevoja të shkollave. 

 

-Drejtoria për Ekonomi dhe Financa-  

Sektori për Ekonomi, Buxhet dhe Financa: 

● Janëfaturuar (2463) biznese me vlere prej (487,278.00 €). 

● Gjithashtu janë faturuar (151) shrytëzues të pronës komunale në vlerë prej (159,431.08 €). 

● Janë dërguar (49) vërejtje dhe (64) vërejtje të fundit për në përmbarues, 

● Gjatë këtij viti kanë bërë kërkesë (133) biznese për zbritje të Taksës në Aktivitet në vlerë totale të 

stornuar prej (-69,759.75 €). 

● Në këtë vitë janë lëshuar (5509) fletëpagesa për regjistrim të automjeteve e që vlera totale e tyre 

është( 56,461.00. €). 

● Janë lëshuar (1823) vërtetime dhe (114) çertifikata të ndryshme nga zyrtarët për shërbimë qytetarëve, 

● Ne Qendrën e rexhistrimit të biznesit deri me datë 21/06/2019 janë regjistruar (46) biznese 

individuale, (66) shpk , (1) Shoqeri Aksionare si dhe janë shuar (41) biznese. 

 

 

Zyra e Thesarit; 

● Nga fillimi i vitit deri më sot (2310) janë Çertifikuar dhe Aprovuar (2,378,624.53€) pagesa nga të 

gjitha programet e Komunës së Suharekës.  

● Të gjitha këto pagesa ,pas Çertifikimit dhe Aprovimit janë sistemuar në (27 regjistrator) dhe janë 

arkivuar në Arkivin Financiartë KK nëSuharekë. 

 

Zyra për Regjistrimin e Pasurisë ; 



● Totali i regjistrimit të pasurisë deri me date 27/06/2019 është (314,161,258 €) I pasurive kapitale 

ndërsa i pasurive jo kapitale (vlera nën 1000.00 €) është (2,401,375 €). 

Sektori i Tatimit në Pronë; 

● Janë faturuar dhe dërguar tek tatim paguesit (16,309) fatura, 

● Janë bërë rreth (500) inspektime në teren ku gjatë këtyre inspektimeve janë regjistruar (220) objekte 

të reja dhe (32) ndryshime (modifikime) të objekteve, 

● Të hyrat nga Tatimi në Pronë deri me tani janë;  (355,526.18€). 

● Gjatë këtijë viti janë dërguar gjithsej (460) vërejtje për borgje mbi (1,000.00 €). 

●  

Të hyrat vetanake te realizuara deri me date 27/06/2019; 

● Të hyrat nga Tatimi në Pronë   -----------------------------------  (355,526.18€) 

● Të hyrat nga Taksa në Aktivitet----------------------------------  (109,400.70 €) 

● Të hyrat nga Renta dhe Qiraja ------------------------------ ------   (79,148.99 €) 

● Të hyrat nga taksa e rexhistrimit të automjeteve------------     (59,401.00 €) 

● Totali i përgjithshëm i të hyrave vetanake deri me tani----(909,518,.45 €) 

● Total të hyrat në gjashtë mujorin e pare të vitit 2018 ------   (764,533.64) 

 _______________________ 

 Diferenca 2018/2019 është =( +144,985.05 ) më shumë 

Raport i shpenzimit të buxhetit deri me date 27/06/2019; 

Nr
. Kategoriaekonomike Buxhetialokuar Buxheti i shpenzuar Realizimi % 

1 Mallra & Shërbime 774,475.05 486,073.36 62.76% 

2 Komunali 165,206.00 130,980.94 79.28 % 

3 Subvencione & transfere 222,510.00 117,164.00 52.66 % 

4 Projekte Kapitale 4,633,530.76 1,644,406.23 35.49 % 

     

     

 

Buxheti TOTAL 
Komunal 

5,795,721.81 2,378,624.53 41.04 % 

 

 

 

-Drejtoria për Inspeksion- 



Drejtorija e Inspeksionit , gjatë periudhës tre mujore Janar -  Mars   2018, ka kryer këto punë nga 

lëmia e kompetecave që ka me Ligje, udhëzim administrative dhe vendime komunale. 

Në përgjithsi puna e Inspeksionit eshte perqendruar ne keto lemi : në  parandalimin e ndertimeve  pa 

leje, parandalimin e keqperdorusve të ujit të pijes, parandalimi i hudhjve të mbeturinave në vendet jo 

te destinuera për këte qellim , eleminimi dhe luftimi i  bizneseve ilegale , mbrojtjes së konsumatorit, 

kontrollimin dhe inspektimin e Restauranteve dhe bizneseve qe tregtojnë artikuj ushqimor , 

mbrojtjen e tokave bujqesore dhe kontrollimi  I imputeve bujqesore dhe produkteve kimike per 

brojtjen e bimeve,  mbikqyrja e vijave per transportin local të udhëtarve si dhe mbrojtjen e shendetit 

të popullsisë  . 

 Për këtë periudhë janë kryer punë si më poshtë: 

Numri i përgjthshëm i kontrollimitdherikontrolimittëbizneseve 415 

Proqesverbele 332 

Aktvendime 38 

Konzervimi i objekteve me shiritrrthues 2 

Pranimeteknike – Aktvendime 27 

Procedurë për kundërvajtje 10 

Rrënimi i objekteve pa leje ( Obj.perkoheshme montazh) 2 

Pelqime te komunikacionit - sanitar 4 

Aktpercjellje 3 

Qertifikata të origjines  së produkteve 64 

Qertifikata të therrrjes 64 

Marrja e mostrave per analiz 0 

Groposje dhe agjesim te lopeve me LSD       0 

Groposje dhe agjesim te lopeve me  TBC 0 

 

 

-Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mjedis dhe Emergjencë- 



Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mjedis dhe Emergjencë për gjatë 6 Muajve ka kryer punë me 

përkushtim dhe angazhim jashtëzakonisht të madh, me punët që kanë të bëjnë me natyrën e kësaj 

Drejtorie.  

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mjedis dhe Emergjencë ndahet në këto sektore : 

1. Sektori i shërbimeve publike  
2. Sektori për Emergjencë, 
3. Sektori për Infrastrukturë , 
4. Sektori për Mjedis. 

 

Sektori i Shërbimeve Publike 

Gjatë 6 muajve – raportit vjetor të  vitit 2019, në Sektorin e  Shërbimeve Publike dhe Mjedis, janë 

kryer punë të ndryshme  që  kanë të bëjë me natyrën e punës se kësaj drejtorie.  Disa nga punët më të 

rëndësishme, me të cilat  ishin të angazhuar të punësuarit e kësaj Drejtorie ishin: 

- Kryerja (përgatitja) e faturave të ujit , rrymës, telefonit , mbeturinave, projekteve të ndryshme , si dhe shumë 

faturave të ndryshme të komunës. 

- Realizimi i vizitave në teren për çështje të ndryshme (strehim, kanalizim, ujësjellës dhe infrastrukturë), 

- Lëshimi i dokumenteve për persona fizikë dhe institucione, 

- Angazhimi në komisione të ndryshme në Komunë,  

- Në bashkëpunim të ndërsjellë me disa drejtori të KK, ( Drejtorin e Urbanizmit, Zyrën e Prokurimit dhe 

Drejtorin e Arsimit ( DKA) e tjera) ,pastaj me   “Hidro-regjionin Jugor” njësia Suharekë “ Eko-regjionin “ 

njësia Suharekë , KEDS-in , PTK-në etj.  

- Po ashtu DSHPME ka kontratë për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në Komunë( Suharekë, Reshtan, 

Studençan, Samadrexh, Shirokë, Peqan, Nëpërbisht, Tërrnje, Leshan, Topliqan, Gelancë, Stravoqinë, Mohlan, 

Reqan, dhe Dobërdelan.   

- Kontratë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale, ku gjatë kësaj periudhe kemi bërë 3960 orë punë efektive, 

janë hargjuzr 224000 kg kryp,janë pastruar gjithsej 153 km Rrugë. 

  

-Po ashtu ky sektor ka kontratë me Ekoregjionin për Mirëmbajtjen dhe Pastrimin e Qytetit për: 

 

-Pastrimi i Hapësirave të gjelbëruara me gjatësi 13540+12612.50+12612.50=38765(për 3 muaj)m2 

-Varrezat e qytetit me sipërfaqe prej 24380+24444.44+24444.44= 73268.88 (për 3 muaj) m2 

-Pylli i qytetit dhe shtigjet e ecjes me sipërfaqe 22385+22385+22385=67155 (për 3 muaj)  m2 

-Pastrimi i shtratit të lumit me një distancë, 500+497.57+444.44=1442.01 (për 3 muaj) m' 



-Fshirja e rrugëve me një gjatësi prej 20631+202631+202631=425893(për 3 muaj)m' 

-Larja e rrugëve  me gjatësi 16046+16046.33+16043.33=48135.66 (për 3 muaj) m' 

-Mirëmbajtja e banesave kolektive 32 sosh.  

 

Totali i kërkesave të ndryshme në 6 (gjashtë) mujorin e parë të vitit 2019 në DSHPME është gjithësejtë: 

Sektori për Emergjencë: 

Realizimi i numrit të përgjithshëm të  intervenimeve për periudhën Janar-Qershor NJ 2019 

Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore janë kryer punë dhe aktivitete të përditshme, duke u bazuar në planin e 

punës, si dhe në kërkesat e paraqitura nga qytetarët e komunës sonë. 

 Inspektimi pas reshjeve të mëdha të shiut dhe hartimi i raporteve për gjendjen në teren. 

Inspektori i Preventives së Zjarrit:  

Inspektime të rregullta..................................................................................23 

Në sektorin Publik........................................................................................ 2 

Në sektorin privat...............................................................................21 

Inspektime kontrolluese.....................................................................15 

Masa të shqiptuara..............................................................................99 

Aktvendime.........................................................................................2 

Dalje në vendngjarje me rastin e zjarreve............................................4 

Pëlqime ...............................................................................................4 

Vërtetime për raste të zjarreve.............................................................3 

Shkresë mbi gjendjen e MNZ për objekte të larta ...............................1 

Raporte nga tereni ...............................................................................5 

Dalje në vendgjarje - goditje rrufeje.........................................................1   

Sektori për Infrastrukturë: 

Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore, Janar-Qershor 2019 në këtë sektor janë kryer punë dhe shërbime të cilat 

kanë qenë të planifikuara me plan dhe program të paraparë për këtë periudhë si në vijim: 

✔ Menaxhim të projekteve të bartura nga viti 2018 gjithsej 10 prej të cilave  janë duke u zhvilluar 

punimet, si dhe menaxhimi i projekteve të drejtorive tjera. 



✔ Mbikqyrje të projekteve të bartura nga viti 2018.  

✔ Organizimi i takimeve për diskutimin dhe vlerësimin e gjendjes e projekteve të bartuara, takime të 

përbashkëta me O. E. – punëkryesit, 

✔ Komisione pranë zyres së prokurimit( Hapjes së Ofertave dhe Vlersimit të Ofertave), 

✔ Komisione për vlerësimin e kërkesave të palëve, 

✔ Komisione për vizita në teren dhe përcaktimin e gjendjes ekzistuese ( dëmeve, projekteve, etj.), 

✔ Hartim të paramasave dhe parallogarive për përgaditjen e inicimit të procedurave për projektet 

kapitale për vitin fiskal 2019, 

✔ Përgatitja e dokumenteve nga kërkesat e palëve-raporte etj., 

✔ Analiza e buxhetit për vitin 2018 – përgatitja dhe bartja e mjeteve për vitin fiskal 2019, 

✔ Analiza e projekteve dhe realizimi i pagesave për projekte kapitale 2018 dhe 2019, 

✔ Përgatitja e dokumentacionit për projekte të ndryshme investive duke filluar nga përgatitja e 

projekteve  ideore e gjerë në finalizimin e plotë të projektit (projekti zbatues), paramasave dhe  

parallogarit.  

✔ Takime me stafin e drejtoris dhe O.E. të kontraktuar për PZHK, 

✔ Trajnim për programin QGIS Essen, etj. 

✔ Inicimi i procedurave të tenderimit për investimet kapitale 2019  

✔  Përcjellja e punimeve me organe mbikëqyrse në teren për projektet kapitale të vitit fiskal 2019 si dhe 

përgaditja e raporteve dhe situacioneve për pagesa të O.E lidhur me projektet në realizim, të cilat e 

arrijnë sasinë e punimeve të kryera në vlerë rreth 60% të tyre. 

✔ Përgaditja e dokumentacionit për inicim të procedurave për projektet kapitale në vazhdim për vitin 

fiskal 2019. 

✔ Përgaditja e dokumentacioneve, projekteve, paramasave dhe parallogarive për kërkesa për donacione 

në Ministri të ndryshme si dhe për donator të tjerë. 

 

 

Projektet Kapitale për vitin fiskal 2019  janë duke u realizuar sipas procedurave  ligjore ku disa prej 

tyre janë të kontraktuara dhe janë duke u realizuar në teren dhe disa prej tyre janë në procedurë të 

prokurimit. 

 

I. Ndërtimi i rrugëve lokale – 6  lot (e kontraktuar) 

Lot 1 - Ndërtimi i rrugës "Sylë Duhla, Sadri Guraziu, Ushtria e Kosovës" dhe rrugë lokale tjera në Bllacë,  

janë kryer 100% të punimeve prej tyre 3,100.00 m2 asfalt, 2,450.00 m2
 kubëza dhe vlerë e mjeteve të paguara 

53,413.00 € 

Lot 2 - Ndërtimi i rrugës"Murat Prena, Kadojt, Baki Izlami" dhe rrugëve lokale  në Bukosh,  janë kryer 70 %, 

pagesë nuk eshte bere. 

Lot 3 - Ndërtimi i rrugëve lokale në Grejkoc (Perparimi, Liman Brahimi, Haxhi Isufi, Shaban Azmoni, Jakup 

Kurtishaj, Ali Shaqiri, Jemin Zeqiri, Brahe Zeqiri, Smajl Hyseni)etj,  janë kryer 30 % , pagese nuk eshte bere. 



Lot 4 - Ndertimi i rrugeve  lokale ne Reshtan (Rifat Krasniqi, Mehmet Bytyqi segment, Mulliri, Milaim Gashi, 

Kryezive, Kadri dhe Selman Morina)etj,  janë kryer 100%, të punimeve prej tyre 2,827.50 m2
 dhe vlerë e 

mjeteve të paguara 27,985.02 €. 

Lot 5 - Ndërtimi i rrugës "Tumat e Gurres, Kosova, Shqiptari, Rrethojat, arat, arari, Drini" dhe rruget lokale 

në Studenqan,  janë kryer 45%, të punimeve prej tyre 2,100.00 m2
 dhe vlerë e mjeteve të paguara 21,987.00 € 

Lot 6 - Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Samadrexhë (Qeshmja e Cufes, aksi rrugor Avni Hoda,Jeton 

Kabashi,Shkupi dhe Pojatishte)etj,  janë kryer 70%, të punimeve prej tyre 5,275.00 m2
 dhe vlerë e mjeteve të 

paguara 49,701.10 € 

 

II. Ndërtimi i rrugëve lokale  - 7 lot (e kontraktuar) 

Lot 1 - Ndërtimi i rrugëve lokale, Duhel, janë kryer 80 %, të punimeve prej tyre 1385.00 m2
 dhe vlerë e 

mjeteve të paguara 20,849.00 € 

Lot 2 - Ndërtimi i rrugeve lokale ne Popolan, janë kryer 80%, të punimeve prej tyre 800.00 m2
 dhe vlerë e 

mjeteve të paguara 10,120.00 € 

Lot 3 - Ndërtimi i rrugës"Qerim Hajdini,Bashkim Maloku,Rexhep Ademi,Halil Hamza"dhe rugët lokale ne 

Dubrave, janë kryer 100%, të punimeve prej tyre 2,279.00 m2
 dhe vlerë e mjeteve të paguara 15,000.00 € 

Lot 4 - Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë (Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi, Kadri Halimi dhe Ramadan 

Podrimja, Rrakaqet, Sherif Qadraku,Vehap Luma,Avdyl Abazi,Pusi i Atit) etj., janë kryer 30%, nuk është bërë 

pagesë. 

Lot 5 - Ndërtimi i rrugëve lokale"Prespektiva,Mustafaj,Rrustem Osmani,Dita Flamurit, Zeqirve (Abazaj), 

Kovaqit"dhe ndërtimi i urës te lagja "Sopaj" në Mushtisht,  janë kryer 60 %, të punimeve prej tyre 3,845.00 

m2
 dhe vlerë e mjeteve të paguara 50,742.00 € 

Lot 6 - Ndërtimi i rrugës"Sylejman Berisha",dhe rrugëve  lokale  në Gjinoc, janë kryer 100%, të punimeve dhe 

vlerë e mjeteve të paguara 13,124.55 € 

Lot 7 - Ndertimi i rrugës "Nysret Gashi" dhe rrugët lokale në Peqan, janë kryer 100%, të punimeve prej tyre 

2,675.00 m2
 dhe vlerë e mjeteve të paguara 23,629.00 € 

 

 

III. Ndërtimi i rrugëve lokale - 8 lot (në procedurë të prokurimit) 

IV. Ndërtimi i rrugëve lokale - 9 lot (në procedurë të prokurimit) 

V. Ndërtimi i rrugës në fshatin Budakovë dhe Gelancë-  projekt me bashkëfinancim me MZHR (në 

procedurë të prokurimit) 



VI. Projekt me bashkëfinancim me OJQ "Jetimat e ballkanit" - ndërtimi i 15 shtëpive ne komunën e 

Suharekës, (duke u implementuar sipas procedurës së marrëveshjes) 

VII. Projekte me bashkëfinancim me MIT për ndërtimin e rrugëve në komunën e Suharekës, në 

vlerë prej : 2,762,709.00 €. 

Investimet kapitale për vitin 2019 të cilat janë të kontraktuara janë duke u kryer në teren dhe kanë 

arritur vlerën e punimeve deri në 90% ku janë kryer:  

kubëza = 23,636.50 m2
,  

asfalt =  10,195.00 m2
.  

Sasia e punimeve në projektet kapitale 2019 të cilat janë duke u kryer deri më tani arrinë vlerën: 

1,042,966.60€. 

Projektet të cilat janë të kontraktuara në vitin 2017 dhe 2018 të cilat janë kontrata 

shumëvjeqare janë duke u realizuar dhe duke u menaxhuar nga Drejtoria e Sherbimeve 

Publike Mjedis dhe Emergjencë dhe vazhdojnë edhe në vitin 2019, prej tyre: 

1. Sanimi dhe mirëmbjtja e rrugëve lokale 

2. Instalimi dhe sanimi i ndriqimëve publike ne Komune 

3. Meremetimi dhe ndërtimi I kanalizimëve 

4. Ndërtimi dhe meremetimi i trotuarëve në Komunë 

5. Pastrimi dhe rregullimi i lumejëve në Komunë (Reqan, Mushtisht, Tërrnje, Gelancë, 

Vraniqi, Semetisht, Leshan, Sopijë etj.) 

6. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokele 

7. Ndertimi i palestres sportive ne Studenqan 

8. Ndertimi i shkolles ne Terrne 

 

Të gjitha këto projekte janë duke u implemetuar- realizuar dhe arrijnë vlerën rreth 80%  të tyre. Po ashtu edhe 

10 Projekte Kapitale të vitit fiskal 2018 janë në procedurë të implementimit të cilat janë në finalizim të 

punimeve për realizimi i tyre. 

Janë duke u menaxhuar të gjitha projektet kapitale të vitit fiskal 2018 dhe 2019 si dhe ato të vitit fiskal 2017, 

po ashtu është punuar në planifikimi buxhetor afatmesëm si dhe planifikimi buxhetor për projektet kapitale 

për vitin fiskal  2020-2022. 

 

 

Sektori për Mjedis 



Gjatë kësaj periudhe 6 mujore Janar-Qershor 2019 në sektorin e mjedisit ka pasur kërkesa të shumta për leje 

mjedisore si dhe pëlqime për vazhdimin e procedurave për  licencim, ku gjithësej janë aprovuar 12 leje 

mjedisore dhe 2 pëlqime, ndërsa 3 leje mjedisore janë në proces. 

Me kërkesën e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës – MMPH, gjegjësisht zt. Fadil Bajraktari - 

Drejtor i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, ku është kërkuar raport mbi gjendjen e zonave të 

mbrojtura të natyrës në Komunën e Suharekës, Komuna në bashkëpunim me zyrtarë nga Instituti i Kosovës 

për Mbrojtjen e Natyrës, në periudhën e muajit Nëntor të vitit 2018 dhe fillim të vitit 2019 ka dalë në terren 

dhe kanë bëre verifikimin dhe monitorimin e gjendjes natyrore të 14 vlerave të mbrojtura të trashëgimisë 

natyrore dhe është konstatuar që tri  vlera natyrore kanë pësuar dëme të konsiderueshme nga faktori 

antropogjen dhe është propozuar që këto 3 vlera të largohen nga lista dhe të hynë në listë tri vlera të reja 

natyrore. 

Në  muajin Mars, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe GIZ-in është 

vendosur që të bëhet evidentimi i deponive ilegale në tërë territorin e Komunës së Suharekës, ku gjithësej janë 

identifikuar 125 deponi ilegale kryesisht inerte dhe shtëpiake së madhësisë së vogël, së mesme dhe të mëdha. 

 

 

Me 22 Prill, me rastin e ditës së tokës është bërë mbjellja e pishave dekorative në fshatin Maqitevë, përgjatë 

rrugës kryesore, ndërsa me 25 Prill është bërë mbjellja 100 pishave dekorative edhe  në fshatin Reqan, përgjatë 

lumit. 

Me datën 24 Prill është mbajtur punëtori lidhur me “Javën e lëvizshmërisë pa makina në Republikën e 

Kosovës” e cila do të mbahet në muajin shtator , në datat 16 - 22 dhe Komuna e Suharekës është njëra ndër 

Komunat e cila do ta shënoj këtë ditë. 

Gjatë kësaj periudhe ka pasur mbikqyrje të  projekteve “Pastrimi i lumenjeve” dhe “Pastrimi i deponive 

ilegale”. 

Në platformën NDREQE.COM   vazhdimisht është raportuar në rregullimin e raportimeve të bëra nga ana e 

qytetarëve, kyesisht është bërë rregullimi i gropave me anë të projektit të sanimit. 

Po ashtu në këtë periudhë 6 mujore ka pasur vizita në terren nga ana jonë. 

 

- Drejtoria për Shërbime Pronësore-Juridike dhe Kadastër- 

 Drejtoria e Shërbimeve Pronsore-Juridike dhe Kadastër , gjatë këtij viti ka vazhduar të ofroj 
shërbime sa më efikase për qytetarët, duke u ofruar informacione dhe të dhëna për pronat e sektorit 
privat dhe atij komunal. 
  
  Gjatë kësaj periudhe në zyrat pritëse të dy sektorëve, sektorin e kadastrit , dhe Sektorin e Prones 

janë pranuar shumë lëndë. 



  Në Drejtorin për  Shërbime Pronsore-Juridike dhe Kadastër mbahen takime të rregullta me 
qytetarët. Gjatë takimëve palëve u ipen këshilla për plotsimin e lëndëve sipas kërkesave të palëve . 
Këto kërkesa kyesisht kanë të bëjne me bartje të trashigimis , regjistrimin ose qregjistrime të 
hipotekave , qirambajtje në periudh afatshkurtë 1-15 vite, dhe periudh afatgjate prej 15-99vite , 
kërkesa për ndarje, bashkim ose rregullim të kufijve në mes të palëve. Palëve ju ofrohet edhe ndihma 
për identifikim të pronave ,sipërfaqes së prones shfrytëzuesit aktual të pronës , si dhe kemi bëre 
historiate të parcelave të pronave private . 
   
         Gjatë kësaj periudhe Shërbimi Pronsor Juridik dhe Kadastri ka pasur një bashkpunim të 
ngusht edhe me Drejtorit tjera ,dhe në bazë të kërkesave të tyre kemi dalur në teren dhe kemi 
identifikuar pronat komunale . 
 

Gjatë kësaj periudhe kemi pasur  takime me komisionin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të 

pronës së paluajtshme Komunale ku kemi zhvilluar procedurat e Ankandve Publike, si dhe 

Konkurimeve  te Hapura . 

KONKURIMET E HAPURA 

1. Konkurimi i hapur 01/2019 P-00917-0 ZK GJinoc, S=12435M² me destinim “ Ofrimin e 

shërbimeve për personat pa përkujdesje familjare”.  

2. Konkurimi I hapur 02/2019  P-2785/25 8000m² “Depo ndërtimore”  

3. Konkurimi I hapur 03/2019 02785-79 ZK Suhar. 

Nga sip.  Epergjithshme prej 39779m², ndahen : 10967m², per shkoll. 

4. Konkurimi I hapur nr.04/2019, 4-Banesat  te “BENAFI” Hyrja “H-4.Nr.58”, rruga “Brigada 123” 

Suharekë. 

ANKANDET PUBLIKE 

1. Ankandi Publik Nr.01/2019 ,Objekti ( depoja )në rrugën “ Bajram Curri”. 

2. Ankandi Publik Nr.02/2019, P-2785-1 destinimi “ trajtimi dhe deponimi I mbeturinave nga ndërtimi 

dhe demolimi I objekteve ndërtimore”. 

Për qdo konkurim të hapur, dhe ankand publik Komisioni komunal për dhënien në shfrytëzim të 

pronës komunale ka përgadit RAPORT VLERESIMI DHE REKOMANDIMI. 

 

 

Lëndët në sektorin e KADASTRIT për periudhën Janar- Qershor 2019 

 J. Sh. M. P. M. Q. Gjithsej 

Aktvendime për bartjen  

epronsis 

83 63 57 49 65 31 348 



Aktvendime për ndarjen dhe 

regjistrimin e parcelave 

kadastrale 

 

50 19 12 14 34 5 134 

Aktvendime për regjistrimin e 

hipotekes 

2 5 8 1 4 4 25 

Aktvendime për lirimin e 

hipotekës 

0 8 3 2 3 2 18 

GJIHSEJT: 135 95 80 66 106 42 525 

 

 J. SH. M.. P. M. Q. Gjithsej 

Qertifikata që posedojn pasuri 368 396 432 238 385 537 2356 

Qertifikata që nuk posedojn pasuri 112 109 118 30 71 113 553 

Kopje planit 55 73 131 50 69 30 408 

Kërkesa për Kordinata 40 58 25 51 65 33 272 

Identifikime në zyrë 141 464 268 266 313 196 1648 

Dalje në teren 2 6 13 7 15 9 52 

Kontrollimi dhe regjistrimi i lëndëve 50 39 33 48 63 20 253 

Regjistrimi në C  MAP 173 125 32 165 202 52 749 

Ekspertiza  1   3 1 5 

Historiate 2 2 4 4 5 0 17 

Regjistrim të lëndëve  26 11      

 
Në Shërbimin Pronësoro-Juridik është vazhduar me lëndët të cilat kanë qenë të papërfunduara, dhe lëndët e 
këtyre muajve.  

Kryesisht zyrtarët e Shërbimit Pronsoro-Juridik janë fokusuar në zgjidhjen e lëndëve , të cilat kanë të 
bëjnë me shpronsimet , ekzekutimet, raporte të ndryshme , njoftime të palëve rreth pagesës së qeras 
dhe rentes , lirimin e hapsirave publike , identifikimin e parcelave te lira ne Zonen Industriale ne 
Shirok, , si dhe dedikimi i veprimtaris për këto parcela . Gjatë kësaj periudhe janë realizuar edhe dalje 
ne teren nga sektori i prones. 
 
 



 
 

RAPORTI I PUNËS PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2019 
NË SEKTORIN E PRONËS ËSHTË 

 
 

Nr.rendor 

11. 

             LLoji i lëndëve të kryera         Numri i lëndëve të kryera  

J SH M P M. Q. Gjithse

j 

 

1. Kërkesa të pranuara gjatë këtij viti 14 9 15 17 5 3 63 

2. Kërkesa të zgjidhura 12 10 15 17 4 4 62 

3. Në procedur 3 / / 1 1 0 1 

4. Njoftime të ndryshme për palë 6 3 5 4 2 1 21 

5. Qertifikata për shitblerje të pronave për 

të cilat komuna nuk ka interes për blerje 

3 5 3 7 1 1 20 

8. Konkluzione për bartje 3 2 3 3 0 0 11 

9. Dalje në teren 3 3 3 3 3 4 

 

19 

 
 
- Ne si drejtori gjatë këtij viti kemi realizuar të hyra nga taksat e qytetarëve 
-  

1 JANAR 8.335.00E 

2 SHKURT 6.547.00E 

3 MARS 6.694.00E 

4 PRILL 5,010.00E 

5 MAJ 8,212.00E 

6 QERSHOR 4,000.00E deri met 20.06.2019 

 



● Gjat këtyre muajve kemi pasur 52 dalje në terren nga sektori i kadastrit dhe 16 dalje në teren 

nga sektori i pronës, ku është bërë piketimi  dhe inqizimi i rrugëve të cilat kan shërby për 

hartimin e projekteve, 

● Po veqojm disa nga piketimet dhe inqizimet të cilat jan realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve 

Pronsore-Juridike dhe Kadastër: 

- Piketimi i rrugës “ Bardhi” Bukosh. 

- Piketimi I lumit Suharek, Sopijë, Leshan, Reqan, Tërrnje , Vraniq, Savrovë. 

- Piketimi I rrugëve locale : Mushtisht, Bukosh, Suharekë, Leshan, Sopijë, Grejkoc, 

Samadraxhë. 

- Piketimi dhe rilevimi i lapidarit në Samadraxhë. 

- Piketimi dhe rilevimi i qerdhës në Samadraxhë. 

- Rilevimi I shkollës Mesme Profesionale në Suharekë. 

- Rilevimi dhe piketimi i Byfes te gjimnazi. 

- Rilevimi dhe piketimi ZK Grejkoc , te Pusi i Atit. 

- Rilevimi i kroit në Grejkoc, kufi me Korishën. 

- Rilevimi dhe Piketimi i lëndëve me gjykatë. 

- Rilevimi dhe piketimi i lëndëve me shërbimin e pronën. 

- Piketimi dhe inqizimi i “ përroit të Dubiqakut”, inqizim i cili do të na shërbej për procedurën 

e shpronsimit. 

 

- Gjithashtu gjatë kësaj kohe janë kryer punë plotësuese si konsultime dhe sygjerime me pale, 

të interesuar rreth qështjeve pronsore , juridike, konsultime me pale lidhur me kërkesat për 

marrje në shfrytëzim të pronës komunale në Zonën Industriale në Suharekë. 

 

 

-Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm- 

 

1. FAZA FINALE E HARTIMIT TË PZHK-së 

DUP, si bartë se e procesit të PZhK-së në bashkëpunim me të gjithë bashkpjesëmarrësit në planifikim është 

në fazën finale të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal. Progresi ka kaluar në për shumë puntori, diskutim 

dhe debate publike me qytetarë. Dokumenti është finalizuar për fazën e shqyrtimit publik, ku do të shpallet 

pas marrjes së pëlqimit nga MMPH. Ky dokument multisektorial pritet të miratohet këtë vit ku dhe do të 

mundësojë hapjen e fazave tjera në laminë e planifikimit 

2. HARTIMI I PROJEKTIT TË SHESHIT TË QYTETIT 

Përmes konkursit të projektimit, DUP ka hartuar projektin për sheshin e qytetit I cili përfshin zonën nga 

rruga “Abdyl Rama “ zjarrefiksat e qytetit, deri te rruga “MullaNura”  -Ish bodrumi i verës ”-Projekti 

përmban: shetitore, kënde pushimi, rekreacion, gjelbrim, lojra të fëmijëve. Ka lidhje funksionale me shtratin e 

lumit, parkun, tregun, parkingjet si dhe me hapësira tjera publike dhe private 

Për dokumentin në fjalë është mbajtur diskutim public si dhe shumë takime tjera në favor pozitiv të 

kompletimit të projektit. 



3. HARTIMI I DRAFT-RREGULLORES I PLANIT PËR VENDOSJEN E OBJEKTEVE TË 

PËRKOHSHME NË PRONA PUBLIKE 

DUP, ka hartua rdraft rregulloren e planit për vendosjen e objekteve të përkohshme në prona publike, si: 

vendosja e kioskave, panove, nën stacione të autobusëve, pajisjeve lëvizëse. Është mbajtë diskutim publik me 

qytetarë ku dhe janë marrë vërejtjet dhe komente nga ana e tyre të cilat do të përfshihen në 

dokument.Dokumenti së shpejti do të përcjellet për miratim në Kuvend Komunal 

4. NDRYSHIMI I TAKSËS NDËRTIMORE 

DUP, kainicuar procedure për ndryshimin e taksës së re ndërtimore Kjo takes përfshin taksën për lejen 

dërtimore për kategorinë e I-rë dhe të dytë të objekteve, ,taksa për rritje të densitetit të infrastrukturës dhe 

taksa për lejer rënimi. Është e rëndësishme të cekët se taksa e re është zbritur nga ato paraprake me qëllim të 

stimulimit dh përkrahjes së zhvillimeve private dhe publike në Komunë. 

5. REALIZIMI I TË HYRAVE FINANCIARE 65% NGA ATO TË PLANIFIKUARA 

DUP krahasuar me vitin paraprak (2018) ka rritje të të hyrave financiare. Bazuar në të hyrat financiare të 

planifikuara për këtë 6-mujor DUP karealizuar 65% të tëhyrave financiare. Këto të hyra janë si rezultat I 

lëshimit të lejeve ndërtimore dhe pëlqimeve të ndryshme .Gjashtë mujori I dytë pritet të jetë me të hyra edhe 

më të larta nga planifikimi I paraparë  

  

6. EMËRTIMET E RRUGËVE 

Sistemi I unifikuar I adresave është një projekt I cili po vazhdon të realizohet në Komunën tonë. Brenda këtij 

6-mujori, DUP ka pasur prioritet zbatimin e vendimit të Kuvendit Komunal, ku ka përfshirë në database të 

gjitha ndryshimet e emërtimeve të rrugëve në mënyrë që tutje të vazhdohet me implementim e tabelave në 

teren .  

 

-Drejtoria per Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari-  
 

⮚ Vizita te fermerët diku rreth 600 vizita - këshillime, sugjerime për njoftimin e grandeve dhe 

subvencioneve dhe këshilla tjera. 

⮚ Punë administrative rrethe planifikimit të projekteve për vitin 2019 dhe përgatitja e Planit 

Operativ të punës. 

⮚ Janë organizua dy vizita te fermerët nga komunat fqinje në Malishevë dhe Prizren. 

⮚ Dy vizita studimore në Shqipëri dhe Mali i ZI. 

⮚ Përgatitja dhe përpilimi i kritereve dhe specifikacioneve për projektet 2019. 

⮚ Monitorim dhe vlerësim projektit në implementim “Ngritja e Serrave 2019”. 

⮚ Përgatitja e planit Operativ për angazhimin e 5 expertëve Professional në bujqësi. 



⮚ Monitorimi dhe vlerësimi projektit  në implementim “Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në 

Bujqësi”. 

⮚ Përgatitja e projekteve “Ndërtimi i shtallave për Bagëti”, furnizimi me koshere për Bletari, 

trajtimi i Qeneve endacak. 

⮚ Plotësimi i aplikacioneve të qumështit për fermer. 

⮚ Shqyrtimi i kërkesave dhe verifikimi në terren për vlerësimin e dëmeve në Bujqësi dhe 

Blegtori, Bletari. 

⮚ Përgatitja e projektit “Transporti i masës drusore”. 

⮚ Organizimi i trajnimeve për fermerët. 

⮚ Vlerësimi i kërkesave të bujqve për shfrytëzimin e tokave bujqësore në bazë të kërkesave të 

fermerëve. 

⮚ Vizita të fermerëve që kanë aplikua për ndërtimin e shtallave për Bagëti. 

⮚ Plotësimi i aplikacioneve për subvencionim – pagesa direkt për Bujq nga MBZHR. 

⮚ Deri më tani nga projektet kapitale: Ngritja e serrave. 

⮚ Ndërtimi i infrastrukturës “Hapja e Rrugëve Fushore”. 

⮚ Përgatitja e projektit “Ndërtimi i sistemit të ujitjes për tokat Bujqësore”. 

⮚ 40% e mjeteve kapitale dhe projekteve janë shpenzuar në Drejtorin e Bujqësisë. 

 

 

-Drejtoria për Kultur, Rini, Sport dhe Mërgatë- 
 
Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë ka filluar aktivitetet kulturore për vitin 2019 filluan në 

muajin Janar fillimisht në fazën përgatitore  në hartimin dhe planifikimin e aktiviteteve kulturore, 

sportive, rinore dhe aktivitetet me mërgatën .Aktivitetet do të zhvillohen  në koordinimin me 

këshillin artistik, OJQ, klubet sportive dhe individ. Për organizimin e aktiviteteve DKRSM është 

duke u marrë në mënyrë aktive edhe në hartimin e planit Zhvillimorë të komunës  njëherit edhe 

përgatitjen e konkursit për sunvencionimin e projekteve të  OJQve, klubeve sportive dhe individëve 

.  

Aktivitetet filluan me 21 janar me organizimin e programit artistik muzikor, letrar. Programi i ju 

kushtuaa veprimtarisë politike, patriotike  dhe artistiket të presidentit historik Ibrahim Rugova. Në 

orën letrare morën pjesë krijues nga komuna jonë, nga Tirana, Prizreni, Rahoveci dhe Malisheva. Në 

programin muzikor u paraqit GAM Theranda, ndërsa artistët e artit pamor nga komuna jonë 

paraqitën veprat e artit në fushën e pikturës. Fjalimin e rastit e mbajti Kryetari i Komunës z. Bali 



Muharremaj dhe Halil Morina lexoi në referat kushtuar jetës dhe veprës së Presidentit Dr. Ibrahim 

Rugova. 

 

 

Aktivitetet për kremtimin e 17 shkurtit - 11 vjetorit ë Pavararësisë së Kosovës u zhvilluan sipas 

agjendës së paraparë. 

Aktivitetet filluan me 16 shkurt me  aktivitetin Ecja e Pavarësisë , nisja u bë nga qendra qe Suharekës dhe 

vazhdoi deri te Maja e Bajrakut. 

Në homazhe morrën pjesë Kryetari i Komunës dhe delegacioni i përbër prej strukturave politike ,njëherit 

morën pjesë edhe shumë qytetarë të komunës tonë,  

Në palestrën e sportit u zhvillua turneu në futboll të vogël . 

 

Me rastin e festave të mArsit 7 dhe 8 marsit nën patronatin e Nënkryetares Znj Mihrie Suka U zhvillua një 

aktivitet Kulturorë me Gratë veterane Të shquara në shumë profesione të ndryshme dhe me këtë rast u 

mbajtë edhe një koncer.ku morën pjes këngëtare të estradës sonë. 





Në Qendën për Edukim Kreativ Shtëpia e Fellbahut, gjatë periudhes 15 deri me 30 mars u zhvillua punëtoria 

e artit Superfuqia ime, në punëtori morën pjesë rreth 30 fëmijë dhe të rinjë të komunës sonë, gjat kësaj 

punëtorie jan realizuar 5 video projeksione të cilat janë shfaqur në Muzeun e qytetit në Shuharekë kjo 

punëtori u mbështet nga DKRSM dhe Universiteti Adelphy nga NY. 

 

 

 

Dita përkujtimore e viktimave të luftës: 

Këtë vitë shënuam 20 vjetorin e rënies së viktimave civile të luftës. Me datë 26 mars u organizuan aktivitetet 

përkujtimore sipas agjendës së paraparë me këtë program: Akademi përkujtimore homazhe dhe aktivitetet 

sportive tradicionale turneu në Volejboll „‟Murat Suka dhe Herolinda Berisha‟‟ dhe Turneu në Basketboll Agu 

i Lirisë. 

 

 



 

 

Këtë 

Dëshmori i Kombit Indrit Cara U përkujtua me respekt dhe dinjitat, këtë vit në Komunën tonë me 

rastin e 20 vjetorit të rënies. Komuna e jonë ka organizuar një program artistik në bashkëpunim me 

Bashkinë e Kavajës, Të dy delegacionet bën homazhe te vendi i rënies së dëshorit dhe pastaj u 

realizua akademia përkujtimore që u shoqëruame fjalimet e rastit dhe program muzikor dhe recitim 

nga Ansambli i Kavaj[s dhe GAM Theranda dhe recitim nga aktorja Edona sopaj. 

 

 

 

 

DKRSM në bashkëpunim me LIDHJA E PEDAGOGËVE TË KULTURËS FIZIKE 

 

Raport për organizimin e garave komunale për SHFMU dhe SHML, femra dhe meshkuj, në volejboll dhe 

kros 2019. 

E martë, 26.03.2019 – u hodh shorti në volejboll për SHFMU, femra dhe meshkuj. 



 

E merkurë, 27.03.2019 – u zhvillua xhiro e parë në volejboll për femra SHFMU. Konkurenca ishte e lartë  në 

aspektin profesional gjithashtu edhe një nivel i lartë i kulturës dhe respektit ndërmjet ekipeve. 

 

 

 

 

 

 



E enjte, 28.03.2019 –  u zhvillua xhiro e dytë dhe gjysmëfinalja në volejboll për femra (SHFMU). Në finale 

kaluan SHFMU "Dëshmorët e Greikocit" (Greikoc) dhe SHFMU "Bajram Curri" (Nishor). 

 

 

E premte, 29.03.2019 –  u zhvilluan garat në volejboll për femra dhe meshkuj për SHML ndërmjet SHMT 

"Skender Luarasi" dhe Gjimnazit "Jeta e Re". Në finale në të dy kategoritë kaloi Gjimnazi "Jeta e Re" ku do të 

takohet me SHMP "Abdyl Ramaj". 

 

 

E premte, 29.03.2019 –   u mbajtën garat në volejboll për meshkuj për SHFMU. Në finale kaluan SHFMU 

"Destan Bajaktari" - Suharekë dhe SHFMU "Migjeni" - Gjinoc. 

 

 



 

 

E enjte, 11.04.2019 –   u mbajtën finalet e garave komunale në volejboll për femra dhe meshkuj për SHML 
dhe SHFMU. 

Në kategorinë e femrave për SHML u takuan Gjimnazi "Jeta e Re" dhe SHMP "Abdyl Ramaj". Fitues u shpall 
SHMP "Abdyl Ramaj". 

Në kategorinë e meshkujve për SHML u takuan Gjimnazi "Jeta e Re" dhe SHMP "Abdyl Ramaj". Edhe këtu 
fitues u shpall SHMP "Abdyl Ramaj". 

Në kategorinë e femrave për SHFMU u takuan SHFMU "Dëshmorët e Grejkocit" - Grejkoc dhe SHFMU 
"Bajram Curri" - Nishor. Fitues u shpall SHFMU "Bajram Curri" - Nishor. 

Në kategorinë e meshkujve për SHFMU u takuan SHFMU "Migjeni" - Gjinoc dhe SHFMU "Destan 
Bajraktari" - Suharekë. Fitues u shpall SHFMU "Destan Bajraktari" - Suharekë. 

Fituesit përfaqësuan Komunën e Suharekës në Garat Regjionale. 

 

 

 

 

E enjte, 25.04.2019 –   u mbajtën garat komunale në kros për SHFMU dhe SHML, femra dhe meshkuj.  



 

 

 

 

 

 

 

 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL – VOLEJBOLL 
FEMRAT - SHFMU 
Nr
. Shkolla 

Rezultat
i Shkolla Komision Refer 

1 “Dëshmorët e Greikocit” 2:1 “Gj. K. Skenderbeu” 
Fikrie Haxhaj, 
Albana Ramaj 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 



2 “Drita” 0:2 “V. P. Shkodrani” 
Fikrije Haxhaj, Fadil 
Berisha 

Rudina Berisha, Senad 
Haxhaj 

3 “28 Nëntori” 2:0 “Iliria” 
Fadil Berisha, Fikrije 
Haxhaj Visar Gashi, Senad Haxhaj 

4 “Kongresi i Manastirit” 2:1 “Destan Bajraktari” 
Fadil Berisha, Ardian 
Basha Rudina Berisha, Visar Gashi 

5 “7 Marsi” 2:0  “Ramë Bllaca” 
Fadil Berisha, Albana 
Ramaj Senad Haxhaj, Visar Gashi 

6 “Rilindja” 0:2 “Dëshmorët e Greikocit” 
Fikrije Haxhaj, Fadil 
Berisha Senad Haxhaj, Visar Gashi 

7 “V. P. Shkodrani” 2:0 “28 Nëntori” 
Fadil Berisha, Sejdi 
Morina Senad Haxhaj, Visar Gashi 

8 “Bajram Curri” 2:1 “Kongresi i Manastirit” 
Sejdi Morina, Fadil 
Berisha 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

9 “Migjeni” 2:1 “7 Marsi” 
Fadil Berisha, Albana 
Ramaj 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

10 “Dëshmorët e Greikocit” 2:0  “V. P. Shkodrani” 
Fikrije Haxhaj, Fadil 
Berisha 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

11 “Bajram Curri” 2:0 “Migjeni” 
Fadil Berisha, Fikrije 
Haxhaj 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

12 “Dëshmorët e Greikocit” 1:2 “Bajram Curri” 
Fadil Berisha, Fikrije 
Haxhaj 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

 

Vendi i parë SHFMU “Bajram Curri” – Nishor. 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL – VOLEJBOLLMESHKUJT - 
SHFMU 

Nr. Shkolla 
Rezultat
i Shkolla Komision Refer 

1 “Gj. K. Skenderbeu” 1:2  “Hasan Prishtina” 
Fikrie Haxhaj, Fadil 
Berisha 

Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

2 “V. Frashëri” 1:2 “Migjeni” 
Fikrije Haxhaj, Fadil 
Berisha 

Rudina Berisha, 
Senad Haxhaj 

3 “Shaban Mazreku” 0:2 “Bajram Curri” 
Fadil Berisha, Fikrije 
Haxhaj 

Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

4 “Destan Bajraktari” 2:0 “7 Marsi” 
Ardian Basha, Sejdi 
Morina 

Rudina Berisha, 
Senad Haxhaj 

5 “Iliria” 1:2 “Hasan Prishtina” 
Fadil Berisha, Fikrije 
Haxhaj 

Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

6 “Bajram Curri” 0:2 “Destan Bajraktari” 
Fadil Berisha, Sejdi 
Morina 

Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

7 “Hasan Prishtina” 0:2 “Migjeni” 
Fadil Berisha, Sejdi 
Morina 

Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

8 “Migjeni” 1:2 “Destan Bajraktari” 
Sejdi Morina, Ardian 
Basha 

Rudina Berisha, 
Senad Haxhaj  

 

Vendi i parë SHFMU “Destan Bajraktari” – Suharekë. 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL – VOLEJBOLLFEMRAT - 



SHML 

Nr. Shkolla Rezultati Shkolla Komision Refer 

1 “Jeta e Re” 2:0  “Skender Luarasi” Fikrie Haxhaj, Sejdi Morina 
Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

2 “Jeta e Re” 1:2 “Abdyl Ramaj” Fikrije Haxhaj, Fadil Berisha 
Senad Haxhaj, 
Rudina Berisha 

 

Vendi i parë SHMP “Abdyl Ramaj” – Shirokë 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL – VOLEJBOLLMESHKUJT - 
SHML 

Nr. Shkolla 
Rezultat
i Shkolla Komision Refer 

1 “Jeta e Re” 2:0  “Skender Luarasi” Fadil Berisha, Fikrie Haxhaj 
Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

2 “Jeta e Re” 0:2 “Abdyl Ramaj” 
Fikrije Haxhaj, Fadil 
Berisha 

Senad Haxhaj, Rudina 
Berisha 

 

Vendi i parë SHMP “Abdyl Ramaj” – Shirokë 

 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL –KROSI FEMRA 

DHEMESHKUJ – SHFMU 

 

1 Enduena Zekolli Ramë Bllaca 06.11.2006 VI Bllacë 

2 Besiana Veliaj Gj.K. Skenderbeu 23.11.2006 VI Sallagrazhdë 

3 Eriona Bytyqi V.P. Shkodrani 29.01.2007 VI Leshan 

 

1 Argjent Daka Naum Veqilharxhi 19.06.2007 VI Mohlan 

2 Dibran Maloku Gj.K.Skenderbeu 31.10.2007 VI Sallagrazhdë 

3 Erlind Gashi K. i Manastirit 01.01.2007 VI Studenqan 

 

1 Viola Voci V.P. Shkodrani 15.09.2006 VII Tërrnje 

2 Rinesa Kabashi Naum Veqilharxhi 12.09.2006 VII Mohlan 



3 Lavdime Ramadani V.P. Shkodrani 19.08.2006 VII Leshan 

 

1 Engjel Kryeziu Destan Bajraktari 10.04.2006 VII Suharekë 

2 En Balaj 28 Nëntori 31.07.2007 VII Dobërdelan 

3 Fatlum Elshani Shkëndija 14.04.2005 VII Suharekë 

 

1 Abelinda Muharremaj Migjeni 12.08.2005 VIII Gjinoc 

2 Ediona Kabashi Naum Veqilharxhi 22.01.2005 VIII Mohlan 

3 Erblina Cikaqi 28 Nëntori 07.03.2005 VIII Dobërdelan 

 

1 Leonard Elshani Xhavit Sylaj 12.02.2005 VIII Sllapuzhan 

2 Blenard Hamiti 17 Shkurti 27.01.2005 VIII Shirokë 

3 Fatlind Berisha Migjeni 27.11.2004 VIII Gjinoc 

 

1 Denisa Muharremaj Migjeni 25.12.2003 IX Gjinoc 

2 Pranvera Kabashi Naum Veqilharxhi 29.04.2004 IX Mohlan 

3 Albana Voci V.P. Shkodrani 26.05.2003 IX Tërrnje 

 

1 Jeton Sofra V. P. Shkodrani 24.10.2002 IX Leshan 

2 Adriatik Gashi Gj.K. Skenderbeu 22.09.2003 IX Salagrazhdë 

3 Labinot Përteshi Sadri Duhla 02.11.2004 IX Duhël 

 

GARAT SHKOLLORE NË NIVEL KOMUNAL –KROS FEMRA 

DHEMESHKUJ – SHML 

 

 



1 Gentiana Sylaj Skender Luarasi 17.12.2003 X Suharekë 

2 Altira Kololli Skender Luarasi 13.06.2002 X Suharekë 

3     Suharekë 

 

1 Asllan Suka Skender Luarasi 10.09.2003 X Suharekë 

2 Ardit Morina Skender Luarasi 05.05.2003 X Suharekë 

3      

 

1 Leonit Balaj Skender Luarasi 18.07.2002 XI Suharekë 

2 Rifat Trolli Skender Luarasi 05.11.2001 XI Suharekë 

3 Kastriot Muqa Skender Luarasi 08.03.2002 XI Suharekë 

 

1 Vesa Kryeziu Skender Luarasi 20.11.2000 XII Suharekë 

2 Fjolla Gashi Skender Luarasi 03.07.2001 XII Suharekë 

3      

 

1 Bashkim Krasniqi Skender Luarasi 28.08.1999 XII Suharekë 

2 Arxhend Shala Skender Luarasi 06.08.2001 XII Suharekë 

3 Admir Bujari Skender Luarasi 01.09.2001 XII Suharekë 

      

 

Me rastin e 1 Qershorit u organizua Festivali i Muzikës për fëmijë Theranda Fest nën udhëheqjen e 

prof Artan Elshani Festivali u mbajt në Amfiteatrin e qendrës së Rinisë Shtëpia e Fellbahut. 

FORMULARI I RAPORTIT NORMATIV  
AVANCIMI I RINISË PËRMES AKTIVITETEVE RINORE 
Projekt i mbështetur nga: Drejtoria e Kulturës Suharekë DKRSM  

 
SEKSIONI    A  
INFORMATA TË PËRGJITHSHME  

https://www.facebook.com/dkrsm/


Emri i plotë juridik i aplikuesit: (Sipas 

certifikatës së regjistrimit) 
Kuvendi i të Rinjve të Suharekës 

 

Titulli i projektit:  

Avancimi i rinisë përmes aktiviteteve 

rinore 

 

 

Personi përgjegjës për përgatitjen 

dhe dorëzimin e raportit, titulli:   

Saranda Bajraktari-Menaxhere projektit   

Kontakti i personit përgjegjës për 

informacione të mëtejshme:  

+38349527723  

Data e dorëzimit të raportit:    

Kosto totale e projektit (gjithsej 

kostot e pranueshme, përfshirë 

bashkëfinancimin, nëse aplikohet):  

6,000 €   

Gjithsej shpenzimet e projektit:  6,000€   

Bashkëfinancimi:  /   



 

 

 
 

3 .Me ë  2  janar 2019 u realizua takimi me p ë rf ë suesin e Shoqat ë s Avansimi i pozit ë s ë  

komuniteteve z. Agim Shabanaj i cili u njoftua me aktivitetet n ë  ku ë r ë  projektit, si dhe nga  

ua k ë q rku ë  t ng Komuniteti  Ashkali  ë  identifikohen  p dis ë rfitue potencial  t ë  

minikompostareve me q ë llim ë  v ë d ë simit ë  k ë tij komuniteti rreth r ë n ë s ë  s ë  mbrojtjes s ë  

ambientit nga ndotja me biombeturina si dhe kompostimit t ë  tyre. Nga ky bashkbisedim u  

da rduam ë   familje nga Komuniteti Ashkali t 5 ë  j ë  p ë rfitues ë  minikompostareve.   

 

 



 
Cilat aktivitete i keni zbatuar në periudhën e raportimit? 

Gjatë periudhës implementuese 01, Prill, 2019 –01, Korrik, 2019, janë realizuar këto aktivitete: 

Mbajtja e takimeve me Zyrtarë nga Komuna e Suharekës si Drejtorin për Kulturë: Beqir Berisha, 

zyrtarja për rini: Suada Berisha. Qëllimi i takimit ishte njohja dhe ecuria e aktiviteteve të cilat janë 

duke u implementuar si dhe rezultatet e arritura si pjesë e realizimit të këtyre aktiviteteve. Gjithashtru 

është mbajtur takimi edhe me Drejtorin e Arsimit Z. Remzi Bytyqi, i cili është informuar për ligjërata 

sensibilizuese që do mbahen në shkolla më tema eduktive. Takimi ka vazhduar edhe me Drejtorë të 

shkollave në të cilat është mbajtur trajnimi me ligjëruese profesionist. 

1. Po ashtu është mbajtur edhe takimi me deputete e Kuvendit të të Rinjve të Suharekës, duke i 

informuar për aktivitete që do të realizohen gjatë kësaj periudhe, të cilët vazhdimisht kanë 

qenë pjesëmarrës në aktiviteteve. 

Duke parë nevojën për të integruar rininë në aktivitete kulturore-artisitike, edukative, humanitare e 

ekologjike si dhe duke identifikuar  disa dukuri negative, nëpërmjet  aktiviteteve arrijm të përfshijme  

pjesën më të ndjeshme të shoqërisë. Prandaj, ky projekt do ti senzibilizoj gjeneratat e reja që të 

mirret me metodat e parandalimit dhe të edukimit kulturor mbi mundesin e përmisimit të shëndetit.   

Ky aktivitete është realizuar:  

Më datën 05.04.2019 Kuvendi i të Rinjve të Suharekës mbajti trajnim me 15 të rinjë me temë: Hapat 

e aksioni në rast urgjent ku qëllimi i kësaj ishte shpërndarja e njohurive tek bashkëmoshatarë e tyre si 

dhe certifikimi i pjesëmarrësve 

 

Kuvendi i të Rinjvë të Suharekës më 10.04.2019 organizon aktivitet me fëmije me autizëm, ku 

përmes disa dhuratave simbolike, synon të qëndron afër tyre. "Per te vlerësuar suksesin e shoqërisë 

tonë, ne duhet të analizojmë se sa mirë janë përshtatur personat me aftësi të ndryshme, përfshirë 

edhe personat me autizëm si antarë të plotë dhe të mirë-integruar në shoqëri ". 



 

Kuvendi i të Rinjve të Suharekës në datën 11.04.2019 organizon ligjëratë sensibilizuese në dy shkolla 

fillore: "Sadri Duhla" në Duhël dhe "7 Marsi" në Suharekë, qëllimi i gjithë kësaj ishte përhapja e 

njohurive për parandalimin e dukurive devijante në shoqëri siç jane: droga, alkooli, AIDS si dhe 

sëmundjet tjera seksuale transmetuese të cilat po shkaktojnë problematikë në funksionimin e drejtë 

të zhvillimit të shoqërisë. Shpresojmë që ligjërata e tilla të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e 

potencialeve për parandalim tek të rinjtë. 

 

Më 23. 04. 2019 Kuvendi i të Rinjve të Suharekës për nder të ditës së Tokës ka realizuara aktivitetin 

në gjelbrimin e oborrit të shkollës fillore “Ramë Bllaca” në Bllacë e cila njëkohësisht do të ndikoj në 

sensibilizimin e qytetarëve dhe ruajtjen e hapësirave të gjelberta. Ky investim do të ndikojë në mjedis 

të pastër dhe relaksues, do të krijohet parku që do të i motivon nxënësit për qëndrim edukativ dhe 

dinjitoz në hapsirta shkollore.Pjesëmarrës në këtë aktivitet janë nxënësit e shkollës si dhe stafi i 

mësimdhënësve. 



 

Kuvendi i të Rinjve të Suharekës pjesëmarrës në aktivitetin Love Plus Streetball 2019 

 

 
 

 

Më datën 13.05.2019 në shkollën fillore në Tërnje dhe në Leshan janë mbajtur ligjërata nga Kuvendi 

i të RInjëve te Suharekës me temën "Dhuna ndërmjet fëmijëve (bulizmi), llojet e bulizmit dhe efektet 

negative tek nxënësit. Gjatë ligjëratës u tha se bulizmi është një dukuri e cila ka pasoja negative tek 

nxënësit. Po ashtu u treguan mënyrat se si mund të i shmanget bulizmit duke krijuar një klimë 

pozitive në procesin mësimor. U përmendën si pasojat fizike ashtu edhe ato psikologjike dhe si 



mund të identifikohet viktima ndaj të cilit bëhet bulizëm. Në fund u dhanë disa rekomandime në 

lidhje me funksionimin sa më të mirë të raportit nxënës-mësues-prindër. 

 

 

 

Më 31 Maj, 2019 Kuvendi i të Rinjve të Suharekës organizon aktivitet për Ditën ndërkombëtare 

kundër Duhanit. Drejtoria e Shëndetësisë realizon ligjëratë sensibilizuese kundër përdorimit të 

Duhanit. Gjithashtu të rinjtë promovojnë sport duke synuar një jetë të shëndetshme dhe pa Duhan. 

Eja t'i themi ndal së bashku! 

 



 

 

 Më 14.06.2019- Sot Kuvendi i të Rinjve të Suharekës mori pjesë në manifestimin për 10 vjetorin e 

KRK-së. Ekipi ynë si çdo herë paraqiti raportin e aktiviteteve duke promovuar kapacitetin e rinisë 

tonë dhe vyeshmërinë tonë si dhe duke u treguar si Kuvendi i të Rinjve më aktiv. 

 

Kuvendi i të Rinjve të Suharekës sot në datën 17.06.2019 shënoi një ditë rekreative në 

Prevallë,përcjellur me argëtim,ashtu siç vetëm të rinjtë dinë,si shpërblim për punën e tyre të 

palodhshme,ditë kjo që shërbeu njëkohësisht edhe në socializim të mëtutjeshëm. 

 

 

 



 

Objektiva: Projekti ka për qëllim fuqizimim dhe zhvillimin e të rinjëve të Suharekës me theks të 

veqant integrimin e të rinjëve nga grupet e margjinalizuara, të zonave rurale, të gjitha këto kategoritë 

cekura do të përfshihen gjatë implementimit të këtij projekti nga komuna  e Suharekës. Duke i 

vështruar të gjitha këto probleme të cilat e preokupojne rininë dhe shoqërin kosovare pikësynim 

kryesor i këtij projekti është që nëpërmjet trajnimeve te ndryshme apo përhapjes së ligjeratave të 

bëjmë preventimin e narkomanise, sëmundjeve sexsuale transmetues tek të rinjë 

● Rezultatet e arritura gjat periudhës së raportimit janë:  

Nga realizimi i aktiviteteteve pritët fuqizimi  i Kuvendit të të Rinjve; 

Aftësimi (trajnim )– organizimi i ndihmës së parë i 15 të rinjëve  dhe çertifikim; 

Ngritja e kapaciteteve të grupit, i cili do të i inkurajoj përsonat e komunitet pakicë, të cilët do të 

mundë të avokojnë  dhe lobojnë për të drejtat e tyre; 

Përfitimi i njohurive të reja përmes ligjëratave vetëdijesues i 100 të rinjëve; 

Përfitimi i njohurive  dhe çertifikimi i  50 pjesëmarrësve se çka është vullnetarizmi; 

Gjelbërimi si dhe mbjellja me bimë dekorative e hapësirës prej 70m2 

Ngritja e vetëbesimit tek fëmij më Autizëm  dhe përkrahja e vazhdueshme në aktivitet e tyre 

Vetëdijësimi  dhe parandalimin i 60 nxënësve   lidhur me dukuritë negative në shoqëri 

Socializimi  dhe shkëmbimi i përvojave të Maturantve 

Ligjeratë sensiblizuese dhe masat preventive në pirjen e Duhanit. 

Vizitë studimore 

Pjesëmarrja në mbledhje të nivelit qendror 

RAPORTI I GJASHTË MUJORIT TË PARË 2019 NË BIBLIOTEKËN  “ HAJDIN BERISHA 

SHUHAREKË 

 



Në gjashtë mujorin e parë nga Janari e deri në  Qershor numri i lexuesve arriti në 988, libra te lexuara  janë  

4509 kurse 5502 lexues që i kanë shfrytëzuar sallat e leximit. 

-  Është punuar në përgatitjen e planeve zhvillimore, vjetore dhe përgatitja e raporteve për rezultatet e punës dhe 

ecurinë e shërbimeve. 

-  Përgjegjësia për menaxhimin financiar të Bibliotekës për sasinë e mjeteve materiale të participimit. 

-  Është punuar në përpunimin e  librave signaturat dhe skedat e librave sipas KUD-it dhe  regjistrimi I librave në 

libër të inventarit 

-  Ështëbashkëpunua  me Bibliotekën ndër komunale në Prizren dhe Bibliotekën Kombëtare. 

-  Puna me lexues ndërrimin e librave, konsultime dhe njoftime me lexues 

-  Mbikëqyrja e aktiviteteve në bibliotekë 

-  Ofrimi i  shërbimeve informues orientus dhe relativ për të gjetur informacionin e kërkuar nga biblioteka. 

-  Kujdesi për libra të humbur dhe plotësimin e tyre. 

-  Biblioteka u furnizua me  ekzemplar nga MKRS dhe nga donatorë 

-  Është punuar Lista e përzgjedhjes së librave për blerje nga DKRSM dhe të MKRS 

-  Bibliotekën e kanë vizituar, nxënësit të klasave të dyta të shkollës fillore “Sadri Dula “ në Duhël. 

- Në Bibliotekë e qytetit nga data 19.02.2019 është mbajtë Kursi në gjuhën angleze i ofruar nga Biblioteka e Prizrenit 

dhe nga Ambasada Amerikane ku u çertifikuan 22 pjesmarrs të kursit. 

Është mbajr Akademi përkujtimore me rastin e 20 Vjetorit të vrasjes së viktimave civile të komunës tonë. 

U mbajt Akademi përkujtimore me rastin e 20 vjetorit të Dëshmorëve dhe viktimave civile të fshatit Samadraxhë 

U mbajt Akademi përkujtimore për Dëshmorët e Brigades 60. 

Më datën 12.04.2019 në Bibliotekë u mbajtë aktivitet kulturor me recital ekspozitë dhe pika muzikore në kuadër të 

javës së Bibliotekës, të pranishëm kanë qenë përfaqsuesi i Ambasadës Amerikane, të Bibliotekës së Prizrenit 

Malishevës dhe Dragashit. 

 

 

 

Grupi i Teatritë Ëndrrave ka organizuar mbrëmje përkujtimore për Veprimtarin Mejdi Gollopeni me 

rastin e 1 vjetorit të vdekjes. Grupi i teatrit kishte  përgatitur një shfaqje me vargjet e shkruara nga 

Mejdiu, paraqitja e aktorëve në skenë bëri një formë ndryshe të përkujtimit 



.  

 

Me rastin e ditës së fëmijëve me 1 qershor u mbajt Festivali i Muzikës për fëmijë Theranda Fest. 

Festivali U mbajt në perkujdesin artistik Artan Elshani 



. 

Dita e qlirimit dhe e dëshmorëve këtë vit ishte vit jubilar që shënoi 20 vjetorin e Lirisë dhe me këtë 

rast u organizuan shumë aktivitete Sportive Rinore dhe Kulturore. 

Me datë 12 qershor u  organizua finalja në futboll të vogël, pastai u organizua orë letrare dhe me këtë 

rast janë shpallë fituesit e konkursit letrarë. 

Ndërsa në mbrëme u organizua marrshimi i të rinjëve me flakadan  dhe Shfaqje teatrale me vargje të 

At Gjergj Fishta nga grupin i Teatrit të Ëndrrave. 

Dita e 13 qërshorit vazhdoi me homazhe, Akademi solemne , ekspozitë me fotografi dhe programi 

qëndrorër me koncert muzikorë. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Palestra Sportive 

Lojrat dhe srëvitjet që janë zhvilluar në palestrën sportive për ½  vitit 

KB” GOLDEN EAGLE YLLI”  73 strëvitje dhe 11 lojë 

KB” GOLDEN EAGLE YLLI”-JUNIOR      188 stervitje dhe 14 lojë 

KV”Gjinoci” 36 stervitje 

KV”Theranda” 28 stervitje dhe 10 lojë 

Teakëond&Hapkido”Puma” 43 stervitje dhe 1kampionat 

Klubi Karates”Celiku” 41 stërvitje 

Naim Gashi 14 lojë në futboll 

Fsk -31 lojë 

Kuvendi Komunal 5 lojë 

 Turnir ne Voljeboll “Agu I   Liris”– 1loj 



Turnir në Futboll 5 ditë “17 Shkurti” 

Garat shkollore -3 ditë 

Turnir në Futboll –“13 Qershori “- 8ditë 

Akademia për nderë të ditës së çlirimit të Suharekës 

Festivali I fëmijëve – 1 ditë 

Kuvendi I të rinjëve – lojë në volejboll 

Festa e Abetares 2 ditë nga SHFMU“7Marsi” dhe “Destan Bajraktari” 

 

 

Raport Financiar 

Mallra dhe shërbime janë shpenzuar 9.539.57 euro 

Subvencione janë shpenzuar 55.100 euro 

Projekte Kapitale  jan duke u zhvilluar punimet me këto projekte. 

Ndertimi I palestres Sportive në Studenqan 200.000€ 

Rregullimi dhe renovimi I lapidarëve 75.000 € 

Regullimi i parqeve rekreative dhe sportive në lagjet e Qytetit - Rregullimi I fushes sportive në 

Doberdelan, 88.000€ 

Regullimi I fushes sportive, këndit të lojrave të fëmijëvedhe parku rekreativ në Leshan 58.000€ 

 

QERSHOR 2019 
 


