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Misioni kryesor është t’u shërbejmë qytetarëve me përkushtim, energji dhe vullnet. Ashtu siç e kam bërë në të 

kaluarën, ashtu mendoj që të njejtin ritëm të punës ta vazhdoj edhe këtë vit, megjithëse situata e përballjes me virusin 

Covid-19, as që ishte menduar se do të zinte vend thuajse kryesor në një raportim të këtij lloji. Megjithate jam 

munduar që edhe gjatë kësaj periudhe, ta realizoj planin dhe strategjinë ta konkretizoj në zhvillim për Komunën  e 

Suharekës.  

Megjithëse shumë projekte janë në proces e sipër, me besimin dhe angazhimin më të sinqertë mund të ju konfirmoj se 

ato do të realizohen.  

Zhvillimi ekonomik përmes projekteve në nivele bashkëpunimi  komunale dhe ato qendrore, bashkëpunimi me 

organizata të ndryshme, përmes donacioneve të ndryshme ishin segmenti kryesor i prioriteteve tona. 

Natyrisht pa harruar edhe mbrojtjen e ambientin, pastrimi nga mbeturinat ishin pjesë e angazhimit thuajse të 

përditshëm.  

Shërbimi shëndetësor për qytetarët, ishte thuajse objektivi kryesore për ta menaxhuar edhe situatën pandemike e 

poashtu edhe ofrimin e mbështetjes për ta.  

Procesi arsimor mbeti peng i kësaj situate ngase qysh në muajin mars u ndërpre procesi i rregullt mësimor duke u 

zëvendësuar me atë online për të cilin është bërë raportim i rregullt.  

Segementi i ekonomisë vazhdon të jet i prekur e i ballafaquar me situatën e pandemisë,  megjithëse përmes analizave 

financiare po bëjmë përpjekje për gjetjen e një zgjidhje.  

Përmes këtij raportimi 6 mujor, do të paraqesim punën dhe angazhimin tonë përmes një kronologjie kohore  ashtu siq 

është paraqitur vazhdimisht përmes njoftimeve  tona. 

Bali Muharremaj  

 

JANAR  

Pas përfundimit të festës të ndërrimit të viteve, menjëherë pas festes i kam zhvilluar aktivitetet në teren. Fillimi i 

sezonit pranveror në Superligën e Kosovës për KF "Ballkani" pritej qysh në Janar 2020 me shumë 

entuziazëm, prandaj i kam vizituar duke ju ofruar mbwshtetje morale dhe duke ju uruar suksese nw garat e 

ardhshme.  

Në fillim të muajit Janar 2020 kam zhvilluar vizita në fshatra të ndryshme, ku është në përfundim e sipër 

ndriqimi publik në rrugët kryesore. Angazhimin në teren e kam pasur të përhershëm, që qytetarët të kenë 
kushte sa më të mira. 

 

Më 10 Janar 2020 u nënshkrua kontrata mes Caritas Kosova dhe Komunës së Suharekës me +2 vite punë. 

 

"Vitalizimi i infrastrukturës për funksionalizimin e projektit shtretërit shtëpiak” është titulli i kontratës i nënshkruar 

mes Komunës së Suharekës dhe Caritas Kosova me z.Don Viktor Sopi. Kjo kontratë parasheh ofrimin e shërbimeve 

sociale dhe shëndetësore nga ana e Caritas Kosova. 

Kemi pasur  takime me Bordin e Drejtorëve, ku janë caktuar detyrat dhe angazhimet për javët dhe muajt në vazhdim. 

Ne si çdo herë, do të jemi në shërbim të qytetarëve për realizimin e projekteve. Poashtu kërkesat e tyre do të 

shqyrtohen konform ligjeve në fuqi për realizimin e tyre. 



Më 13 Janar 2020, ka filluar gjysmëvjetori i dytë i procesit mësimor, në shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e 

Suharekës. Me këtë rast kam vizituar Shkollën e Mesme Profesionale "Abdyl Ramaj", ku me personelin e 

mësimdhënësve biseduam për projektet në vazhdim.Poashtu kam vizituar edhe Shkollën Fillore "17 Shkurti" në 

Shirokë, për t'iu uruar fillim të mbarë të procesit mësimor. 

Po në fillim të muajit Janar me  përfaqësuesit e Qendrës së Biznesit në Suharekë, kam zhvilluar  takimin konsultativ 

për kërkesat e tyre dhe zhvillimin e ideve për projektet e ardhshme.U kam premtuar angazhimin tim dhe besoj se në 

të ardhmen do të kemi bashkëpunim më të frytshëm. 

 

Në takimet me përfaqësuesit e Hirdo-Regjionit Jugor, kemi raportuar se ka përfunduar rrjeti i i ujësjellësit në 

Nepërbisht,dhe  në përfundim e sipër është në Maqitevë dhe u dakorduam që do të filloj zgjerimi i rrjetit të 

ujësjellësit edhe në Reqan.Dy bazene të ujit do të ndërtohen në Reqan dhe Papaz.Në bashkëpunim me organizatën e 

CDI, do të filloj realizimi i projektit për impiantin e ujrave të zeza. Do të filloj në Bukosh së realizuari dhe poashtu për 

Mohlan Papaz e Breshanc do të vazhdohet me fazën projektuese. 

Secilën ditë pune është bërë pastrimi hapsirave publike nga mbeturinat. Jemi të përkushtuar ta kemi komunën 

me ambientin më të pastër në Kosovë. 

 

Deri më 30 Janar 2020 me Local Development Fund, kemi pasur marrëveshje kontraktuale për mbështetje 
financiare dhe këshilluese për fermerët nga Komuna e Suharekës. I kam falenderuar përfaqësuesit e LDF-së, për 
bashkëpunimin dhe mbështejen e dhënë për Komunën e Suharekës, ku shpresoj se edhe në të ardhmen do të 
veprojmë me projekte të ndryshme. 

 

SHKURT  

 

Dinamika e punimeve ka vazhduar për rregullimin e Sheshit të Qytetit, edhe gjatë muajve Janar dhe Shkurt 
ngase është mundësuar edhe nga kushtet atmosferike te favorshme. 

 

Kam realizuar vizita në shkolla të ndryshme ku biseduam bashkë me stafin e mësimdhënësve dhe nxënësit, për 
kushtet e mësimit dhe hapësirat tjera të cilat duhet të rregullohen.Unë do t'i respektoj dhe plotësoj kërkesat e 
tyre, duke e krijuar mundësinë që ta kemi cilësinë dhe suksesin në secilën sferë të edukimit dhe arsimimit. 

Në fillim të Muajit Shkurt  kam pasur vizitë nga Klubi i tifozëve "Xhebrailat" . Ata kanë premtuar se do ta përkrahin 
KB "Ylli" dhe KF "Ballkani", dhe njëkohësisht kemi ofruar bashkëpunim të ndërsjelltë. 

Më 6 Shkurt kemi pasur vizitën e Ambasadorit të Turqisë në Kosovë z.Çagri Sakar. Së bashku kemi biseduar për 
bashkëpunimin e mirëfilltë në mes të dy institucioneve,  për mundësinë e bashkëpunimit  në projekte të 
ndryshme në të ardhmen. Po ashtu, e kam njoftuar ambasadorin me punët dhe projektet që Komuna e 
Suharekës i ka realizuar dhe projektet që do të realizohen. 

Më 13 Shkurt  dy familjeve të dëshmorëve të rënë në luftën e UÇK-së, asaj të Xhavit Bajraktarit dhe të Haxhi 
Gashit, iu dhurua nga një banesë nga Komuna e Suharekës. E kam theksuar se Komuna  do të ndajë edhe në 
vazhdim banesa të tjera, derisa të zgjidhet plotësisht çështja e banimit për familjet e dëshmorëve. 

Më 16 shkurt kam vizituar bashkëatdhetarët tanë që jetojnë në Reggio Emilia - Itali, të cilët e kanë organizuar  
Fesën e Pavarsisë së  Kosovës. Dua ti falenderoj për ftesë Shoqatën Kulturore "Zëri i Atdheut" të cilët kishin 
organizuar gjithçka, që historia jonë të mos harrohet për brezat e ardhshëm. Në këtë vizitë megjithëse simbolike, 
e kam theksuar përkushtimin dhe angazhimin tim, për secilen sferë që atyre u nevojitet në të ardhmen. 

Më 17 Shkurt përveç aktiviteteve që janë organizuar në homazhe tek varrezat e dëshmorëve, humanisti  z.Halil 
Kastrati është shpallur  "Qytetar Nderi" i Therandës, për aktivitetin humanitar  në Komunën tone në ndërtimin e 
shumë shtëpive. 

Kam pritur më 20 shkurt në takim përfaqësuesit e projektit “SEEK – Subvencionet për Efiçiencë të Energjisë në 
Kosovë”, me të cilën kam nënshkruar  një memorandum bashkëpunimi për bashkëfinancimin e këtij projekti, që 
ka për qëllim të zvogëlojë konsumin e energjisë elektrike në sektorin e banimit, duke ndarë subvencione për 



njësitë e banimit që të investojnë në masa të Efiçiencës së Energjisë dhe në Burime të Ripërtërishme të 
Energjisë.Pra, 10 shtëpi do të renovohen dhe përzgjedhja do mbetet për familjet skamnore.Renovimi i shtëpive 
duke rritur efiçiencën e energjisë, është projekt shumë i rëndësishëm dhe për këtë si komunë do të angazhohemi 
në vazhdimësi. 

Jemi nderuar poashtu me vizitën e Ambasadorit Japonez z.Mitsunori Ogasawara, në muajin Shkurt në aktivitetin 
"Dita e Kulturës Japoneze" i cili u realizua në Suharekë. Përmes JICA, ne kemi realizuar shumë projekte në 
komunën tonë, dhe natyrisht besojmë se bashkëpunimi do të ndodhë edhe në të ardhmen. 

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, në partneritet me ICITAP-in dhe në  mbështetje të Komunës së 
Suharekës, më 25 Shkurt  ka prezantuar  projektin që ka të bëjë me sigurinë e qytetarëve të quajtur  “Vrojtuesit e 
lagjes”. Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e bashkëpunimit të policisë me qytetarë për të parandaluar veprat 
kriminale.  Ne kemi vendosur kamera në vende të caktuara në qytet, të cilat kanë ndikuar në zvogëlimin e 
rasteve negative, ku sipas raportit të policisë, kemi raste të vjedhjeve në numër më të vogël. 

Natyrisht si çdo të Enjte nga ora 9 deri ora 12:00 kam zhvilluar takime me qytetarët në shqyrtimin e kërkesave të tyre.  

Në këtë muaj filloi realizimi i projektit për rrjetin e ri të ujësjellësit edhe në Reqan.Në bashkëpunim me organizatën e 

CDI-së e cila po implemton projektin e financuar nga Qeveria Zvicerrane dhe Qeveria e Kosovës, do të vazhdoj 

realizimi i projektit edhe në këtë pjesë. 

Mars  

Komuna e Suharekës merr çmimin për Ekzekutivin që ka organizuar me së shumti dëgjime buxhetore.Pra,  jemi 

komuna me më së shumti - Mbledhje/Thirrje/Organizime për Dëgjime Buxhetore gjatë vitit 2019. Nën organizmin e 

KDI, AKTIV dhe Ambasadës Britanike, në publikimin e indeksit të transparencës dhe llogaridhënies në Komuna për 

vitin 2019, ne inkurajohemi me këtë vlerësim nga ana e tyre. 

Sipas një Marrëveshje bashkëpunimi që kam nënshkruar më 5 Mars me CARITAS-in Zviceran në Kosovë, arsimi 

parafillor në komunën tonë, do të ndihmohet fillimisht me 12,500 euro, ndërsa më vonë edhe me mjete tjera. Në 

bazë të kësaj Marrëveshje bashkëpunimi për pajisje moderne në pesë shkolla të Komunës së Suharekës, CARITAS-i 

Zviceran do të investojë 8,750 euro, ndërsa Komuna e Suharekës 3,750 euro. Ndërsa më vonë, vetëm nga CARITAS-i 

do të organizohen trajnime për 25 edukatorë dhe punëtorë tjerë arsimor. 

Janë disa organizime në shënim të 8 Marsit të cilat janë zhvilluar. Me Qendrën e Handikos në Suharekë për gratë me 

nevoja të veçanta, kishim urimet më të mira. Me shumë knaqësi e dëgjuam njëri-tjetrin me mesazhet më të mira për 

të ardhmen. 

Me rastin e shënimit të "EPOPEJA E LAVDISHME E  USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS", janë bërë homazhe tek 

varrezat e dëshmorëve në Suharekë. Poashtu me mirënjohje të veçantë janë nderuar të gjitha femrat për 

profesionalizmin e tyre në detyra dhe përgjegjësi të ndryshme në FSK dhe Policinë e Kosovës. Ne u jemi mirënjohës 

për kontributin e tyre, që krahas familjes, janë në çdo hap të forcimit të shtetit dhe avansimit të shoqërisë. 

Më 12 Mars ka vazhduar aksioni që është ndërmarrë nga Drejtoria e Inspeksionit, për dezinfektimin e shkollave dhe 

çerdheve në Komunën e Suharekës. 

Poashtu më 12 Mars kam lëshuar urdhëresen, e cila i obligon të gjitha firmat-bizneset të bëjnë dezinfektimin e 

hapësirave para dhe përreth objekteve, me qëllim të mirëmbajtjes së ambientit. Natyrisht për të vepruar në 

përputhje me situatën e krijuar nga Pandemia Covid -19, që të jemi sa më vigjilent përballë saj. 

Vazhdimisht u kam bërë thirrje të gjithë qytetarëve, si ne media dhe forma tjera të publikimeve që t’u shmangen 

ambienteve të frekuentuara me njerëz dhe t’u përmbahen të gjitha masave të ndërmarra nga Qeveria dhe 

rekomandimet e dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. 

Takimi i Shtabit Emergjent në Komunën e Suharekës, i cili u mbajt më 14 Mars  edhe me prezencën e të gjitha 

subjekteve politike, mes diskutimeve të shumta, ka marrë disa veprime konkrete të cilat janë në përputhje me  

vendimet për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus COVID-19. 



- Fillimisht ndahen 20.000 euro nga fondi emergjent për  situatën e krijuar.   

- Sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës, që parasheh të ndërpritet me efekt të menjëhershëm transporti ndër-

urban në Republikën e Kosovës, si dhe transporti i organizuar ndërkombëtar, u vendos të mbyllet Stacioni i 

Autobusëve në Suharekë dhe poashtu bëhet ndalimi i linjave urbane  nga fshatrat në drejtim të Qytetit.   

- Apelohet tek qytetarët që shërbimet brenda institucioneve komunale dhe ato publike t’i kryejnë vetëm për raste 

urgjente.  

- Sipas informacioneve që disponojmë, për momentin ka ushqim  të mjaftueshëm. 

- Natyrisht si institucione komunale, do të jemi në shërbim të qytetarëve, e poashtu do të zbatohen të gjitha 

vendimet e fundit nga Qeveria e Kosovës edhe në nivel komunal.  

- Do të informojmë opinionin publik për të gjitha informacionet nga institucionet relevante dhe natyrisht 

intervojmë sipas ligjit dhe kompetencave që kemi. 

Kemi apeluar gjithashtu tek kryetarët e fshatrave në Komunën e Suharekës, që ti evidentojnë qytetarët të cilët kanë 

ardhë javët e fundit nga diaspora dhe këto të dhëna ti dergojnë në qendrën më të afërt mjekësore, QMF ose AMF. 

Nga 17 Marsi me dezinfektimin në çdo rrugë, në qytet dhe fshatra.  

Nga 18 Marsi, shumicën e Furrave të Bukës  i kam vizituar ku është theksuar se ka sasi të mjaftueshme të bukës dhe 

se qytetarët mund të furnizohen. Poashtu theksohet edhe në qendrat e shpërndarjes së miellit se ka sasi të 

konsiderueshme dhe nuk ka nevojë për panikë. 

 

Përmes një linku të paraqitur në rrjete sociale dhe media, personat e ardhur së fundmi nga Diaspora mund të 

regjistrojnë shënimet e tyre, në mënyrë që të kemi një evidentim sa më të saktë. Në bazë të këtyre të dhënave secilin 

prej tyre nga komuna jonë, më pas do ta vizitojnë ekipet mjekësore dhe do të veprohet me kujdesin më të mirë për 

shëndetin e tyre. Përmes kësaj ne pretendonim ta kemi një statistikë të saktë. 

Më 19 Mars i kam vizituar punëtorët/et në markete, dhe farmaci  me  të cilët kam biseduar së afërmi për kushtet e 

punës dhe gjendjen aktuale me të cilën  ballafaqoheshim të gjithë. Atyre u duhet vullnet dhe mbështetje, ngase secili 

po e bënte përpjekjen e duhur që të jet në krye të detyrës. Ishin ndër të rrallët që atyre ditëve ishin jashtë familjeve 

të tyre, andaj kam zgjedhur t'i përkrahi dhe tu ofroj mbështetje morale.  

Më 20 Mars u njoftuam  nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës se në dy rastet e konfirmuara me 

COVID -19, një është nga Suhareka. Në mbrëmje Shtabi Emergjent në Komunën e Suharekës, pas analizës së situatës 

së krijuar  vendosi  të realizohen këto masa:  

- Ndalohen tubimet publike kudo në tërë territorin e Komunës së Suharekës. Ju lutem qëndroni në vendbanimet tuaja 

(Shtëpi, banesa, etj) dhe asesi të mos lëvizni pa një arsyje emergjente;  

- Kërkohet nga Policia që të veprohet kudo ku shihen tubime, përfshirë edhe ato në natyrë të hapur;   

- Në institucionet komunale të gjithë punonjësit mbi moshën 60 vjeçare, lirohen nga puna deri në një vendim të 

ardhshëm; 

- “Lagjia e Re” (Sllogja) në qytet nga i cili vjen edhe rasti i parë, do ta ketë kontrollin e rreptë të institucioneve 

shëndetësore dhe të sigurisë, derisa të kontaktojmë me institucionet relevante për vendime të reja; 

- Kërkojmë nga Qeveria e Kosovës dhe  Ministria e Shëndetësisë që urgjentisht të na furnizoj me materialet e 

nevojshme.  

- Ju lutemi qëndroni në shtëpi, sepse kjo ua shpëton jetën. 

Jemi perpjekur të angazhojmë grupin e psikologëve dhe sociologëve në Komunën e Suharekës, me qëllim të 

parandalimit të panikut si pasojë e situatës së krijuar nga COVID-19. 

 



Synim ishte të krijohet platforma online, e cila do të respektojë privatësinë, ligjet në fuqi dhe do të jet zyrtare 

nga ana e Komunës së Suharekës. 

 

Misioni i grupit do të ketë theksim të veçantë, parandalimin e panikut tek qytetarët e Komunës së Suharekës, 

si pasojë e shkaktuar nga Covid-19, i cili komunikimin do ta zbatoj vetëm përmes thirrjeve telefonike dhe 

formave tjera elektronike. 

 

- Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe pranimi në qetësi për situatën e krijuar; 

 

- Largimi i shqetësimeve dhe frikës së tepërt, të krijuar edhe nga burimet jo relevante; 

 

-Të ju ofrojmë me këshilla profesionale, se si qytetarët e Komunës së Suharekës të bëjnë jetën në izolim më 

cilësore; 

 

-Të përcjellim mesazhet dhe rekomandimet e institucioneve relevante, që janë përgjegjëse për menaxhimin 

e situatës së krijuar nga Covid-19; 

 

-Parandalimi i pasojave në shëndetin psikologjik dhe social, që mund të shkaktohet nga situata e krijuar nga 

Covid-19 

 

-Nxitja e kreativitetit dhe ideve të ndryshme tek qytetarët, për ta bërë sa më të lehtë të kalimin e kohës në 

vetëizolim. 

 

Janë këto disa prej qëllimeve, të cilat janë në plotësim e sipër e që do të mirren rekomandime dhe këshilla 

shtesë. 

 

Saktë dhe në detaje, se si do të fuksionoj komunikimi mes plikologëve-sociologëve dhe qytetarëve në 

Komunën e Suharekës. 

 

Kam kërkuar më 24 Mars tek të gjithë kryetarët e këshillave të fshatrave në Komunën e Suharekës, që në 

kohë sa më të shpejtë, të na dërgojnë listën e familjeve që kanë nevojë për pako ushqimore dhe higjenike.  

Lista duhet të përmbajë, emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, vendbanimin dhe numrin e anëtarëve të 

familjes. 

Listën mund ta dërgonin në linkun e mëposhtëm: 

https://www.facebook.com/KomunaSuharekeZyrtare/ 

Një fakt të rëndësishëm në këtë raport 6 Mujor më duhet ta theksoj, për ndihmën e jashtëzakonshme nga 

ana me bizneseve, mërgimtarëve dhe organizatave të ndryshme, të cilat ndihmuan në këtë kohë të 

pandemisë me pako ushqimore dhe higjenike, me dezinfektues, maska dhe shumëçka tjetër. Secilën ndihmë 

ne e kemi prezentuar publikisht duke shprehur edhe falenderimin tone. Nga kjo kanë përfituar shumë 

familje të cilat kanë pasur nevojë për këtë lloj ndihme.  

E gjithë shuma e donacioneve të dhuruara si pako ushqimore dhe miell, është shpërndarë në bazë të listave 

që i kanë dërguar kryetarët e fshatrave për familjet nevojtare.  

https://www.facebook.com/KomunaSuharekeZyrtare/


Kujdesi ynë ishte prezent për sa kohë që paraqitej e nevojshme, derisa bashkë ta kalojmë rrezikun nga virusi 

Covid -19.  

 

PRILL 

Komuna e Suharekës do të përfitoj 231 mijë e 956 euro. Ky grant i performancës komunale është ndarë nga 

Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me Agjensinë Zvicerane për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim, Suedinë dhe Nervogjinë, ku në tërësi për komunat e Kosovës janë ndarë 4.9 milionë euro. Me 

këto grante do të shpërblehen komunat, të cilat kanë pasur dhe kanë përformancë më të mirë në qeverisje 

demorkatike, menaxhim komunal dhe ofrim i shërbimeve publike. 

Më 7 Prill kemi mbajtur takimin e Shtabit Emergjent, ku morrën pjesë edhe shefat e grupeve në Asamblenë 

Komunale nga subjektet politike e poashtu edhe institucionet tjera.  

Pas raportimit për të infektuar me  Covit-19 nga fshati Bllacë vendosëm që të apelojmë për vetizolim të këtij 

fshati, e sidomos Lagjia "Suka".  

Banorët e këtij fshati duhet ta trajtojnë situatën seriozisht dhe të mos bëjnë lëvizje e as vizita tek të afërmit, 

sidomos me pjesën e Komunës së Malishevës, sepse ajo zonë është në karantinë. Do të veprohet më tutje në 

raport me situatën dhe informacionet që na vijnë nga institucionet përkatëse.  

Ne poashtu kemi marrë masa shtesë si: 

- Dezinfektimi i hapsirave publike në qytet dhe fshatra; 

- Do të bëjmë kërkesë zyrtare drejtuar Policisë në Suharekë që të bllokohen hyrje-daljet Suharekë-Malishevë; 

- Asnjë qytetar të mos lejohet të hyjë në markete, banka, institucione dhe kudo në hapsira të ndryshme pa 

maskë dhe doreza; 

- Në hyrje të secilit lokal apo qendër tregtare, ku bëhet frekuentimi i madh i qytetarëve vet bizneset duhet të 

marrin masa për dezinfektim; 

- Do të shtohet numri i inspektorëve nga Komuna e Suharekës për mbikqyrjen e zbatimit të urdhëresave të 

caktuara për situatën e fundit.  

- Fondi shtesë emergjent u shtua edhe për 40.000 euro. 

Në takimin me përfaqësues të DME-së, biseduam për formën e funksionimit të Shtabit Emergjent. Poashtu 

diskutuam edhe për formën e organizmit dhe menagjimit të situatës që tani e kemi me virusin Covid-19 dhe 

bashkëpunimin e vazhdueshëm të nivelit qëndror dhe atij lokal. 

Më 16 Prill prita Kryeministin në detyrë të Republikës së Kosovës z.Albin Kurti bashkë me Ministren  Emilija 

Redžepi. E njoftova për situatën aktuale në Komunën e Suharekës, e poashtu me numrin e të infektuarve me 

virusin COVID-19. Poashtu e kam njoftuar për të gjitha masat që i kemi marrë edhe si Shtab Emergjent, dhe 

ecurinë e veprimeve të nevojshme për zbatimin e vendimeve. 

Më tutje ditëve në vazhdim në fshatra ku janë prekur me Covid -19, i takova  kryesitë e fshatit, të cilët i kam 

njoftuar me situatën aktuale në të cilën ndodhemi. Kemi biseduar për mundësitë tona të veprimit nga 

institucionet shëndetësore, e poashtu kam kërkuar që të respektohen vendimet e lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë, Komuna e Suharekës dhe organeve të sigurisë. 



Më 21 Prill nënshkruam marrëveshjen e bashkëfinancimit me Ministren e MAPL-së Emilija Rexhepi, për 

shumën 274,174.10 euro, të cilat ndahen për projektin "Ndërtimi i shtegut të ecjes në Suharekë dhe 10 

parqeve në fshatrat e Komunës së Suharekës". Shtegu do të jetë 2.3 km i gjatë dhe do tu shërbej qytetarëve. 

Ky projekt mbështetet nga skema e grantit për performancë komunale, të cilën e mbështet DEMOS dhe 

Ministria  e Administrimit dhe Pushtetit Lokal. 

Më 30 Prill zhvilluam një takim zyrtar me përfaqësuesit Regjional të Policisë nga Prizreni, me Drejtorin 

Rajonal Kolonel Faton Alija, nga stafi Nënkolonel Musli Kololli dhe Komandanti i Stacionit Policor në 

Suharekë Toger Afrim Sylaj. Jemi konsultuar edhe për veprimet në javët e ardhshme në aspektin e sigurisë, 

lidhur me përballjen e pandemisë me Covid -19 dhe çështje të tjera me rëndësi për jetën e qytetarëve. I kam 

falenderuar për bashkëpunimin dhe poashtu u jam mirënjohës për veprimet e deritanishme. 

Më 5 Maj pata në vizitë Zëvendësministin e Zhvillimit Rajonal z.Bashkim Nurboja, me të cilin biseduam për 

mundësinë e zhvillimit të projekteve të ardhshme. Ne si Komunë e Suharekës jemi të interesuar që të 

zhvillojmë projekte, që janë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe që u shërbejnë qytetarëve. 

Më 20 Maj ka pasur reshje që kanë shkaktuar shumë dëme në bujqësi, në fshatin Nëpërbisht dhe fshatra 

tjera në Komunën e Suharekës. Dëmet kanë qenë të mëdha dhe ne do ta kërkojmë ndihmën nga 

institucionet qëndrore, e natyrishit do të angazhohem që tu ofroj mbështetje sipas mundësive. Në Këtë 

situate kemi pasur vizitën e Kryeministrit në detyrë z.Albin Kurti dhe Ministrit të Bujqësisë z. Besian Mustafa 

të cilët bujqëve u premtuan realizimine ndihmës emergjente. 

Qershor  

"Ndërtimi i rrugëve lokale me karakter regjional-viset rurale në Suharekë" - është marrëveshja e 

mirëkuptimit për bashkëfinancimin e këtij projekti të cilin e nënshkruam me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal në 

fillim të muajit qershor. Angazhimi ynë është edhe më tutje që Komuna e Suharekës të zhvillohet dhe të ketë 

progres kudo.  

Poashtu kemi reali uar edhe nje   marre veshje  ashke finan imi me  gjen ine   pe r Mena himin e Komplekseve 

Memoriale i pe rfaqe suar nga Drejtori Bislim Zogaj.  

 rojekti pe r  Renovimi i Lapidare ve dhe  arre ave te  De shmore ve  ne  Komune n e Suhareke s, nga  gjen ia 

pe r Menaxhimin e Komplekseve Memoriale finan ohet ne   vlere  prej 100,000.00 euro. Komuna e Suhareke s e 

finan on ke te  projekt me vlere  n 92,000.00 euro. 

Në këtë muaj kemi realizuar debate të shumta me grupe të interest për Kornizen Afatmesme  Buxhetore. 

Si rezultat i gjendjes se  krijuar nga pandemia, ke saj radhe  Dita e C lirimit dhe Dita e De shmore ve  – 13 

Qershori ne  Suhareke , nuk ka pasur aktivitete te  ndryshme kulturore dhe sportive.  

Dita e  lirimit u  pe  rkujtua me nderime dhe homa he, pe r heronje t, de shmore  t, martire t dhe te  gjithe   ata qe  

kontri uan pe r lirine  e vendit. 

Në fillim të qershorit ka filluar edhe ndërtimi i rrugës unazore-Krahu i djathë – Suharekë, me bashkfinancim 

mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit dhe Komunës së Suharekës e i cili kushton 1.667.13. 82 

euro.   

Më 22 Qershor dokumenti më i rëndësishëm  strategjik -  "Propozim Plani Zhvillimor i Komunës 2020-2028" 

u prezantua para përfaqësuesve  të ministrive përkatëse.  



Përmes këtij  prezantimi, synojmë  të marrim pëlqimin për hapjen e diskutimit dhe shqyrtimit publik me 

qytetarë, të cilët  do të kenë mundësi të  paraqesin të gjitha kerkesat dhe sugjerimet, që do të ndikojnë në 

kompletim të dokumentit. 

69.500 euro është vlera e kamionetës që  u dhurua nga Ambasada Japoneze në Republikën e Kosovës, për 

Njësinë e Zjarrëfikësve në Suharekë. Ky donacion dhurohet fal bashkëpunimit dhe performancës së mirë të 

Komunës së Suharekës. 

Më 25 qershor u nënshkrua marrëveshja e ndërtimit të 30 shtëpive me bashkëfinancim mes Komunës së 

Suharekës Shoqatës  Jetimat e Ballkanit , Cima Constra tion dhe mërgimtarit Xhavit Krasniqi. Ky 

bashkëpunim synon të plotësoj sadopak kërkesat e rasteve sociale për ndërtimin e shtëpive.  

Më 30 Qershor kam lëshuar urdhëresen e cila nga data 01.07.2020 të gjithë punëtorët e administratës së 

Komunës së Suharekës,  obligohen ti mbajnë maskat mbrojtëse. Poashtu edhe qytetarët janë të obliguar të 

mbajnë maska mbrojtëse, para se të hyjnë në institucionet publike. Mbajeni distancën dhe kujdesuni 

maksimalisht  ti respektoni rregullat e caktuara nga institucionet shëndetësore. 

 

Bazauar  në vendimet e Qeveris së Kosovës për parandalimin  e Pandemis COVID -19, edhe Komuna e 

Suharekës ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e përhapjes së këtij virusi. 

Kryetari i Komunës si hap të parë në situatën e  krijuar nga pandemia ka ngritur nivelin më të lartë të vigjilencës 

dhe përkushtimit duke formuar Shtabin Emergjent si dhe marrjen  e një ser masash për dezinfektimin e shkollave 

në të gjitha nivelet e arsimit në tërë territorin e Komunës së Suahrekës si dhe dezinfektimin e të gjitha 

institucioneve publike, si dhe respektimin e të gjitha vendimeve në perpikmëri të cilat janë marrë nga Qeveria e 

Kosovës. 

Si masa të shtuara, më datë 10.04.2020  ka shtuar numrin e Inspektorëve komunal në dyfishin e tyre për të pasur 

një mbulueshmëri më të madhe territorial të mbikqyrjes dhe kontrollit. 

Me datë 14.04.2020 Kryetari i Komunës në bashkpunim me Komandantin e Policisë së Kosovës janë dakorduar 

që një numër i veturave, pronë e Komunës ti jepen në shfrytëzim Policisë së Kosovës, me qëllim të vendosjes së 

pikave statike dhe kontrollit më të lartë për zbatimin e masave të marra nga Qeveria e Kosovës në luftimin e 

COVID- 19. 

Me datë 16.04.2020 është vendosur të hapetQendra Operative Lokale  ecila do tëfunksionoj 24h me këtë 

përbërje: 

Udhëheqës i Qendrarës Operative Lokale Driton Maliqaj 

Udhëheqës i Logjistikës Enver Shabani 

Zyrtarë në Qendren Operative Lokale Besim Demiri 

Zyrtarë në Qendren Operative Lokale Besart Gashi 

Zyrtarë në Qendren Operative Lokale FisnikTahiri 

Zyrtarë në Qendren Operative Lokale Hysni Gallapeni 



Zyrtarë të logjistikës -Qendra Operative Lokale Musli Kuçi 

Zyrtarë të logjistikës -Qendra Operative Lokale Driton Berisha 

 

Qendra Operative Lokale ka funksionuar në bashkpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës-Suharekë dhe 

Qendrën e Mjekësë Familjare në Suharekë dhe kafunksionuar me ndërrime për çdo 12 orë punë. 

Në Qendrën Operative Lokale, janë paraqitur një numër i kërkesave të ndryshme të cilat kryesisht kanë qenë për 

Leje të qarkullimit si dhe kërkesa për pako ushqimore dhe hixhienike. Kërkesat të cilat janë paraqitur për lëvizje 

të lire brenda territorit të komunës së Suharekës, janë lëshuar nga Qendra Operative Lokale  me nënshkrim të 

Udhëheqësit të Shtabit Emergjent sipas kompetencave territoriale, ndërsa kërkesat të cilat janë paraqitur për 

lëvizje të lire jashtë territorit të komunës së Suharekës dhe jashtë shtetit të Kosovës, janë deleguar përmes 

komunikimit elektronik me Qendren Operative në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

Komuna e Suharekës ka hapur email zyrtar për komunikim : shtabi.suhareke@rks-gov.net 

Në Qendren Operative Lokale janë paraqitur gjithësej 665 kërkesa për leje tëqarkullimit, si dhe një numër i madh 

i kërkesave për pako ushqimore dhe hixhienike, ku gjithësej janë shpërndarë 2657 pako për familjet në nevojë. 

Qendra Operative Lokale ka funksionuar deri me datë 29.05.2020 

 

RAPORTI 6 MUJOR I PUNËS SË ZYRËS SË AVOKATIT (2020) 

 

Nr. Perfaqësime 

gjyqësore 

 

61 seanca gjyqësore 

1 Ankesa 

 

13 ankesa ndaj aktgjykimeve 

2 Prapësime 

 

11 prapësime 

3 Revizione 

 

2 revizone ndaj aktgjykimeve të shkallës se dytë 

4 Vlersime juridike 

 

7 vlerësime juridike për drejtoritë komunale 

5 Intepretime ligjore 

 

4 

6 Padi 

 

3 padi 

7 Te tjera 

 

 

Takime ditore, javore konusltime ligjore dhe këshilla për 

drejtorite komunale, kerkesa etj. 

 

 

Drejtoria e Administratës 

 

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.Bënë ofrimin e shërbimeve administrative, për qytetarët e Komunës së Suharekës, në kuadër të 

kompetencave vetanake apo të deleguara ligjore të saj. 

Përgjegjësitë e administratës: 

mailto:shtabi.suhareke@rks-gov.net


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. 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Administratës është 

e organizuar në këta sektorë: 

1.    Sektori i Gjendjes Civile 

2.    Sektori për Shërbime tëPërbashkëta 

3.    Sektori i Arkives 

4.    Sektori kunder Diskriminimit 

Për të realizura detyrat dhe përgjegjsit të cilat burojnë nga Ligji për Vetqeverisje Lokale dhe kompetencat e 

deleguara natyrisht kemi bajtura takime të rregullta me shefa të sektorve si dhe stafin përgjegjës për ti 

bashkërenduar punët sipas planifikimt për vitin 2020. 

Si drejtori kemi paraqitur planin e punës si dhe planin e prokurimit, deri më tani mundë të themi se e kimi 

realizuar 100% planin e prokurimit, ku kemi zhvilluar procedurat sipas planit, me përjashtim të dy projekteve 

kapitale si BLERJA E VETURAVE PËR ADMINISTRATË DHE SOFTWERIT, në munges të grumbullimit të 

buxhetit për shkak të Pandemis COVID 19. 

Në periudhen e pare të vitit Drejtoria e Administratë ka lidhur kontratën për mirëmbajtjen  eE-Kioskës  

gjithashtu edhe avancimin e kryerjës së shërbimeve ku nga ky vit qytetarët mundë të paisen  edhe me dokumente 

si Çertifikata e Pronës. 

Si drejtori kemi marrë pjesë në të gjitha seancat e rregullta dhe të jashtëzkonshme të Kuvendit Komunal, dhe sa 

here është paraqitur kërkesë për raportim dhe sqarime kemi qenë të gatshëm, gjithashtu një rëndësi të veqantë 

zënë organizimi i Diskutimeve Publike. 

Si drejtori pas pranimit të qarkorës së pare jemi angazhuar në hartimin e Kornizes Afatmesme Buxhetore, ku 

kempi paraqitur prioritete dhe projektete tona për periudhen 2021-2023. 

Në këtë periudhe të pare të vitit fokus të veqant i kemi kushtuar edhe raportimit në Sistemin e Menaxhimit të 

Përformancës Komunale, përveç raportimit si drejtori jemi angazhuar edhe në mbledhjen dhe verifikimin e 

informative nga drejtorit tjera. 

Si të gjitha drejtorit këtë gjashtëmujorësh edhe ne jemi përballur me situatën e krijuar të pandemis COVID 19, 

duke punuar me staf të reduktuar, si dhe të angazhuar në Qendren Operative Lokale për ti dale në ndihmë 

qytatarëve të komunës së Suharekës.Kontribut në këtë situate përveq burimeve njerzore drejtoria e Administratë 

ka dhënë edhe në ofrimin e Logjistikës si ofrimin e veturave në shërbim të Policis së Kosoves në Suharekë.  

Kjo situate ka ndikuar edhe në mungesë të realizimit e të hyrave në drejtorin e Administratës për dallim nga vitet 

tjera si dhe të punëve të tjera në përgjithësi.  



Kategorit e Të hyrave Vetanke 
Realizimi  

2019 
Realizimi  

2020 
Planifikimi  
2020 

Progresi në 
% 

Progresi në 
% 

1 2 3 4 5=3:2 6=4:3 

        16312 - ADMINISTRATA 59,594.09 39,918.87 88,075.00 66.98% 45.32% 

          50013  -  TAX CERTIFIKATAT E LINDJES 2,242.00 39,918.87 5,000.00 1780.50% 798.38% 

          50014  -  TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT 31,052.50   59,000.00 0.00% 0.00% 

          50016  -  TAX CERTIFIKATA TJERA 8,527.50   15,000.00 0.00% 0.00% 

          50017  -  TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME 17,772.09   9,075.00 0.00% 0.00% 

 

Fig 1. 

 

Nr. Emërtimi i Shpenzuar Buxh.Fillestar Buxh.Alokur Shpenzuar Progresi  Progresi Progresi 

Rd. Shpenzimeve I-VI-2019 I-XII-2020 I-VI-2020 I-VI-2020 në % në % në % 

1 2 3 4 5 6 7=6:3 8=6:4 8=6:5 

3.1 Pagat & Meditjet 
    
89,485.20      185,000.00  

       
91,371.46  

    
91,371.46  102.11% 49.39% 100.00% 

3.2 Mallrat & Shërbimet 
    
66,689.79      157,000.00  

       
78,500.00  

    
78,421.70  117.59% 49.95% 99.90% 

3.3 Shpenzimet Kapitale 
      
2,264.45          6,000.00          3,000.00                 -    0.00% 0.00% 0.00% 

3.4 
Mallrat & Sherb.THV 
2020 

    
26,884.19        92,500.00  

       
39,500.00  

    
21,824.73  81.18% 23.59% 55.25% 

3.5 Shpenzimet Kapitale 2020                -          43,000.00                   -                   -    #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 

3.6 
Mallrat & Sherb.THV 
2020         604.00        13,985.52  

       
13,985.52  

    
10,931.26  1809.81% 78.16% 78.16% 

3.7 Shpenzimet Kapitale 2019                -              500.42             500.42                 -    #DIV/0! 0.00% 0.00% 

  TOTAL : 
  
185,927.63      497,985.94      226,857.40  

  
202,549.15  108.94% 40.67% 89.28% 

      

      

      

      Sektori i Gjendjës Civile 

 

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

ARC/MPB(Agjencia Regjistrimit Civil\Ministria e Puënve të Brendshme). 

Sektori i Gjendjes Civile është i rregulluar me legjislacionin nga Gjendja Civile, si Ligji për gjendjen civile, Ligji 

për emrin përsonal, Ligji për familjen, Ligji për trashëgiminë, Ligji për vendbanimin. 

Sektrori i Gjendjes Civile veprimtarin e zhvillon në 8 zyre të Gjendjes Civile, 6 zyre në Komunë si dhe 2 zyre në 

teren, në fshatin Mushtisht dhe Studençan. 

Në Komunën e Suharekës punëjn 12 zyrtar dhe Shefi i Gjendjes Civile. 

Në sektorin e Gjendjës Civile vërehet rënje edhe e numrit të Aktvendimeve, Korigjimeve shih figuren nr 2. 
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Janar 3 11 5 19 6 11 0   9 2     

 
Shkurt 1 11 5 17 1 5 0   19 0     

 
Mars 2 2 6 10 2 4 6   3 0     

 
Gjithsej 6 24 16 46 9 20 6   31 2     

 
Prill 1 3 0 4 0 0 3   0 0     

 
Maj 1 4 6 11 0 1 5   0 0     

 
Qershor 1 2 9 12 3 3 5   4 1     

 
Gjithsej 3 9 15 27 3 4 13   4 1     

 
Korrik                         

 
Gusht                         

 
Shtator                         

 
Gjithsej                         

 
Tetor                         

 
Nëntor                         

 
Dhjetor                         

 
Gjithsej                         

 

Gjithsej 
2020 9 33 31 73 12 24 19 0 35 3 0 0 

Fig 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet i Drejtorisë për Administratëmbetet ofrimi i shërbimeve në mënyr korrekt, transparente dhe në kohë sa 

më të shpejt të mundshëm, për të cilen vlersojmë që ja kemi arritur.Në sektorin e Gjendjes Civile në pjesen e 

pare të vitit janë lëshuar dokumente të ndryshme si në figuren 3. 



Sahadete.Sopa 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vdekjes 59 42 0 101 

Certifikata e vendbanimit 5 64 1 70 

Certifikata e Shtetësisë 1 11 0 12 

Ekstrakti i lindjes 67 955 2 1,024 

Certifikata e Martesës 14 260 0 274 

Vërtetim nga arkiva 0 13 0 13 

Deklarate e bashekesise familjare 22 253 1 276 

Certifikata e lindjes 11 385 2 398 

Certifikata e statusit martesor 5 69 1 75 

 184 2,052 7 2,243 
 

 

 

leotrim.e.berisha 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e Martesës 0 109 0 109 

Certifikata e Shtetësisë 0 1 0 1 

Vërtetim nga arkiva 0 29 0 29 

Deklarate e bashekesise familjare 0 88 0 88 

Certifikata e vdekjes 0 62 0 62 

Certifikata e statusit martesor 0 36 0 36 

Ekstrakti i lindjes 1 775 0 776 

Certifikata e vendbanimit 0 44 0 44 

Certifikata e lindjes 0 216 0 216 

 1 1,360 0 1,361 
 

 

 

fatmir.perzhaku 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e Shtetësisë 0 6 1 7 

Vërtetim nga arkiva 0 27 0 27 

Certifikata e vdekjes 0 66 0 66 

Certifikata e statusit martesor 0 45 1 46 

Ekstrakti i lindjes 1 984 1 986 

Certifikata e vendbanimit 0 60 1 61 

Certifikata e Martesës 0 286 0 286 

Deklarate e bashekesise familjare 0 154 1 155 

Certifikata e lindjes 0 306 1 307 

 1 1,934 6 1,941 
 

 

 



bajram.n.kryeziu 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Deklarate e bashekesise familjare 1 248 7 256 

Vërtetim nga arkiva 0 7 0 7 

Certifikata e lindjes 1 284 0 285 

Certifikata e statusit martesor 0 21 0 21 

Certifikata e vdekjes 0 44 0 44 

Certifikata e vendbanimit 0 92 1 93 

Ekstrakti i lindjes 2 925 11 938 

Certifikata e Martesës 0 198 3 201 

Certifikata e Shtetësisë 0 9 0 9 

 4 1,828 22 1,854 
 

 

 

lumturije.bytyqi 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e lindjes 0 174 1 175 

Certifikata e statusit martesor 1 22 0 23 

Certifikata e vdekjes 0 21 0 21 

Deklarate e bashekesise familjare 0 87 1 88 

Ekstrakti i lindjes 0 545 2 547 

Certifikata e vendbanimit 0 33 0 33 

Certifikata e Martesës 0 289 1 290 

Vërtetim nga arkiva 0 18 0 18 

Certifikata e Shtetësisë 0 2 0 2 

 1 1,191 5 1,197 
 

 

 

ilmi.lumi 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vdekjes 0 66 0 66 

Certifikata e Martesës 1 203 1 205 

Deklarate e bashekesise familjare 0 189 5 194 

Certifikata e vendbanimit 1 83 3 87 

Certifikata e lindjes 0 361 2 363 

Certifikata e Shtetësisë 0 4 0 4 

Ekstrakti i lindjes 2 1,139 13 1,154 

Certifikata e statusit martesor 0 53 1 54 

Vërtetim nga arkiva 0 34 0 34 

 4 2,132 25 2,161 
 

 

 



leutrim.berisha 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vendbanimit 0 10 0 10 

Ekstrakti i lindjes 4 309 1 314 

Vërtetim nga arkiva 0 8 0 8 

Certifikata e lindjes 3 85 1 89 

Certifikata e Martesës 0 45 0 45 

Certifikata e statusit martesor 0 28 0 28 

Certifikata e vdekjes 0 19 0 19 

Certifikata e Shtetësisë 0 6 0 6 

Deklarate e bashekesise familjare 1 46 0 47 

 8 556 2 566 
 

 

 

ruzhdi.hamiti 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e Martesës 1 185 0 186 

Ekstrakti i lindjes 2 595 0 597 

Certifikata e statusit martesor 0 30 0 30 

Certifikata e vendbanimit 0 45 0 45 

Certifikata e vdekjes 1 58 0 59 

Deklarate e bashekesise familjare 0 142 0 142 

Certifikata e lindjes 0 293 0 293 

Certifikata e Shtetësisë 0 3 0 3 

Vërtetim nga arkiva 0 17 0 17 

 4 1,368 0 1,372 
 

 

 

shyhrete.morina 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e statusit martesor 0 107 0 107 

Certifikata e vendbanimit 0 108 0 108 

Vërtetim nga arkiva 0 55 0 55 

Ekstrakti i lindjes 5 1,822 4 1,831 

Certifikata e Martesës 1 318 0 319 

Certifikata e Shtetësisë 0 7 0 7 

Certifikata e lindjes 0 742 1 743 

Certifikata e vdekjes 0 166 0 166 

Deklarate e bashekesise familjare 1 323 0 324 

 7 3,648 5 3,660 
 

 

 



shpresa.h.berisha 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Deklarate e bashekesise familjare 0 170 1 171 

Certifikata e Martesës 0 217 1 218 

Vërtetim nga arkiva 0 59 0 59 

Certifikata e lindjes 0 355 1 356 

Certifikata e vendbanimit 0 81 0 81 

Ekstrakti i lindjes 2 1,252 3 1,257 

Certifikata e statusit martesor 2 75 1 78 

Certifikata e vdekjes 0 137 0 137 

Certifikata e Shtetësisë 0 4 0 4 

 4 2,350 7 2,361 
 

 

 

alush.q.kabashi 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Deklarate e bashekesise familjare 1 116 3 120 

Certifikata e lindjes 0 351 3 354 

Certifikata e Shtetësisë 0 3 0 3 

Certifikata e Martesës 2 183 1 186 

Ekstrakti i lindjes 9 996 5 1,010 

Certifikata e vdekjes 0 75 0 75 

Certifikata e vendbanimit 1 46 0 47 

Certifikata e statusit martesor 0 20 0 20 

Vërtetim nga arkiva 0 39 0 39 

 13 1,829 12 1,854 
 

 

 

ardita.r.kolgeci 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e statusit martesor 1 74 2 77 

Ekstrakti i lindjes 4 785 12 801 

Certifikata e vdekjes 1 100 1 102 

Certifikata e vendbanimit 0 53 1 54 

Certifikata e Martesës 0 161 0 161 

Vërtetim nga arkiva 1 43 0 44 

Deklarate e bashekesise familjare 0 163 2 165 

Certifikata e Shtetësisë 0 4 0 4 

Certifikata e lindjes 1 308 4 313 

 8 1,691 22 1,721 
 

 

 



bajrush.llugaxhiu 
 

  

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

Ekstrakti i lindjes 6 729 2 737 

Vërtetim nga arkiva 0 17 0 17 

Certifikata e vendbanimit 0 31 0 31 

Certifikata e Martesës 0 176 2 178 

Certifikata e lindjes 1 210 0 211 

Certifikata e Shtetësisë 0 6 0 6 

Deklarate e bashekesise familjare 0 161 1 162 

Certifikata e statusit martesor 1 22 0 23 

Certifikata e vdekjes 0 67 0 67 

 8 1,419 5 1,432 
 

 

  

 

 

Shërbimeve të përbashkëta-Qendrës për Shërbim të Qytatarëve 

Qendra për Shërbim me Qytetarë është sektor organizativ i Drejtoris për Administratë. Përsoneli i qendrës 
funksionon përmes komunikimit, këshillimit, informimit në mënyr korrekte dhe transparente, me qytetarët që i 
drejtohen komunës dhe ju përgjigjet kërkesave brenda afateve ligjore. 
Të gjitha shërbimet për qytetaret realizohen duke i respektuar gjuhët zyrtare sipas legjislacionit në fuqi. 

Ҫdo shërbim publik që ofron komuna protokolohet përms qendrës dhe secila drejtori duhet të jetë e lidhur me 
këtë qendër. 
Shërbimet të cilat ofrohen nga kjo qendër janë: pranimi dhe regjistrimi(protokolimi), skanimi i të gjitha kërkesave, 
ankesave si dhe i procedimi për shqyrtim në drejtorit komunale dhe njësit organizative brenda drejtorive, ndihmë 
dhe këshillim profesional, për mënyren e plotësimit të kërkesave. Gjithashtu pranimi dhe protokolimi i të gjitha 
faturave dhe procedimi për shqyrtim në drejtori përkatse. 
QSHQ-ja në bashkpunim me shefin e gjendjen civile(ofiqaris) posedon kërkesat për korigjim, ndrrim të emrit 
dhe mbiemrit, regjistrimin e lindjeve dhe vdekjeve me vonesë, si dhe kërkesa të natyrave të ndryshme, ku këto 
kërkesa protokolohen,skanohen dhe regjistrohen 

Ҫdo lloj kërkese, parashtrese, ankes, e paraqitura në qendër nga qytetarët, duhet të përmbajë: Emrin dhe 
Mbiemrin, Vendbanimi dhe adresa e saktë(emir i rrugës), numër të kontaktit, numër të leternjoftimit, përmbajtja 
e shkresës, bashkangjitjen e dëshmis për çdo lloj shkrese, data e kërkesës, nënshkrimi i pales. 

Për këtë periudhë raportuese në kuadër të Qndrës për Shërbim të Qytatarëve janë paraqitur gjithësej 26,748 
kërkesa dhe shkresa të ndryshme. 



 

Në kuader shërbimeve të përbashkëta menaxhohen edhe shërbimi i Auto Parkut apo menaxhimi i vetuarave 
zyrtare për kryerjen e punëve zyrtare, ku në tabelen më poshte e gjeni shpenzimet sipas veturave. 

 

KOMUNA SUHAREKË SHPENZIMET VJETORE PËR NJË VETUR JANAR-
QESHOR 2020 

NR VETURA   DERIVATE(€) SERVISIM GOMA REGJ&SIG&kontroll tek.(€) GJITHËSEJ 

1 Mercedes 04Z-01-24   728.64 4.50   373.96 1,107.10 

2 Landrover04Z-02-24   1,046 488.50     1,534.82 

3 Zafira 04Z-04-24   52.80 4.50   338.1 395.40 

4 Punta 04Z-06-24   754.68 4.50   232.01 991.19 

5 Busi 04Z-07-24   725.12 214.5 40 373.96 1,353.58 

6 Kango 04Z-08-24   161.04 130.5     291.54 

7 04Z-09-24   257.84 4.50   338.1 600.44 

8 Golf 04Z-10-24   274.56 4.50   299.25 578.31 

9 Golf 04Z-13-24   489.28 4.50     493.78 



10 Golf 04Z-14-24   162.80 359.83     522.63 

11 Pasat 04Z-17-24   290.40 291.83   299.25 881.48 

12 Golf 04Z-19-24   563.2 149.33     712.53 

13 Golf 04Z-20-24   726 195.83     921.83 

14 Golf 04Z-21-24   454.96 201.83     656.79 

15 Gjip Kia 04Z-24-24   1,087 4.50     1,091.30 

16 Renaul dacia04Z-26-24   168.08 4.50   272.47 445.05 

TOTALI
: 

     €     7,942.52   €      2,068.15   €         
40.00  

 €                             2,527.10   €             
12,577.77  

 

ARKIVI 

Në kuader të sektorit të arkivit kryehn 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. 

Për periudhen raportuese Janar-Qershor në sektorin e arkives janë paraqitur: 

Arkivë passive : 338 Regjistrator apo 6084 Lëndë 

Qasje në dokumente publike gjithësej 19 Lëndë të gjitha të aprovuara 

Çka është sfidë për momentin , digjitalizimi i arkives dhe kushtet e pafavorshme të mirëmbajtjes së arkives. 

 

Njesi për Mbrojtjen nga Diskriminim dhe Barazi Gjinore 

 

Njësia përkatës për mbrojtje nga diskriminimi, në kuadër të komunës përkatëse dhe fushëveprimit të komunës 
përkatëse, është përgjegjës që të: 
1.1 promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen nga diskriminimi në komunën përkatëse; 
1.2. 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; 
1.3. 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; 
1.4. 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; 



1.5. informon dhe udhëzon në formën verbale apo të shkruar për të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për 
mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje për të gjithë punonjësit dhe personat që pretendojnë që janë të 
diskriminuar; 
1.6. prezanton një raport vjetor tek ZQM-ja sipas formatit të përcaktuar nga ajo mbi zbatimin e ligjit për mbrojtje 
nga diskriminimi në kuadër të komunës, bashkëpunon dhe mbështet ZQM-në në hartimin e planeve relevante të 
veprimit lidhur me zbatimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi; 
1.7. mbledh të dhëna statistikore lidhur me rastet e diskriminimit, mbi bazat e përcaktuara në nenin një (1) të 
Ligjit si dhe të dhëna tjera, në nivel komunal dhe raporton tek ZQM-ja; 
1.8. zhvillon aktivitete ndërgjegjësimi dhe edukimi lidhur me promovimin e Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, 
si dhe të kryejë hulumtime, sondazhe në çështjet e diskriminimit; 
1.9. merr pjesë në cilësinë e vëzhguesve në komisionet disiplinore dhe të ankesave në kuadër të komunës; 
1.10. të publikojë raporte dhe të bëjë rekomandime për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarit/es për barazi gjinore në nivel lokal 

1. 1. Zyrtari/ja për Barazi Gjinore, në koordinim të ngushtë me drejtuesit/et e drejtorive dhe strukturave të 
tjera organizative që veprojnë nën autoritetin e komunës, promovon integrimin e barazisë gjinore në të 
gjitha politikat, programet, aktivitetet dhe funksionet e institucionit. 
2. Zyrtari/ja për Barazi Gjinore, specifikisht, do të kryejë detyrat e mëposhtme: 
2.1 siguron rekomandime dhe këshilla profesionale Kryetarit të Komunës në formulimin e politikave 
gjinore dhe integrimin e komponentit gjinor në dokumente strategjikë dhe planprogrameve lokale të 
shprehur përmes aktiviteteve specifike ose të integruara përmes treguesve gjinorë dhe buxhetimit gjinor; 
2.2. merr pjesë dhe kontribuon në hartimin e politikave publike në të gjitha nivelet , në kuadrin e grupeve 
punuese të krijuara posaçërisht për nisma të tilla; 
2.3 .koordinon, zbaton, monitoron dhe raporton në institucionin ku bën pjesë, mbi aktivitetet që burojnë 
nga Programi për Barazi Gjinore për Kosovën në pajtim me përgjegjësitë e përcaktuara në Program; 
2.4. mbledh dhe përpunon të dhëna me bazë gjinore, të natyrës cilësore dhe sasiore, mbi zbatimin e Ligjit 
për Barazi Gjinore, Programin për Barazi Gjinor të Kosovës dhe për të gjitha strategjitë dhe plan-
programet në zbatim të hartuara nga komuna ose nga niveli qendror; 
2.5. siguron që raportimet institucionale përmbajnë të dhëna të detajuara me bazë gjinore; 
2.6. ofron raportime cilësore për Agjencinë për Barazinë Gjinore për aspekte të barazisë gjinore, në 
pajtim me kriteret dhe standardet e vendosura për raportim, për të gjitha politikat publike të aprovuara 
nga Qeveria e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare; 
2.7 .merr pjesë në planifikimin vjetor të prioriteteve dhe buxhetit komunal dhe siguron që aktivitetet dhe 
parimet gjinore janë të integruara në dokumentet planifikuese vjetore komunale; 
2.8. harton planin e vet vjetor në përputhje me rekomandimet dhe vendimet e nxjerra nga Komuna, 
Ministria e  

2. Financave, ABGJ dhe vendimet e Qeverisë për planifikim dhe siguron buxhet të mjaftueshëm për 
zbatimin e tyre; 
2.9. promovon politikat-publike për çështjet gjinore tek nëpunësit civilë dhe identifikon nevojat për 
trajnim ne institucionin ku bëjnë pjesë; 
2.10 .këshillon Njësinë e Burimeve Njerëzore të institucionit, mbi kriteret gjinore në procesin e punësimit 
me qasje të barabartë të femrave dhe meshkujve sipas legjislacionit në fuqi; 
2.11. bashkëpunon me komunitetin e OJQve dhe partnerë të tjerë potencialë vendor dhe ndërkombëtar, 
për koordinimin e aktiviteteve mes institucioneve, sigurimin e burimeve financiare për zbatimin e 
politikave publike dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale; 

 

 

Nr. Puna Sasia Krye
r 

Pa Kryer Refuzime Komente 

1 Takimet e Kuvendit te 
Komunës 

           
6  

        

2 Takimet e KPF-së            
6  

        

3 Takimet e Komitetit për                    



Komunitete 6  

4 Takimet e KKSB-së            
3  

        

5 Takime me LMT            
1  

        

6 Puntori per MKDHF            
1  

      3 ditë pune 

7 Procedur rekrutimi            
-  

        

8 Takimet e rregullra me 
ABGJ-në 

           
2  

        

9 Përgaditja e raporteve për 
nivelin qendror 

           
4  

        

10 Takimet me OJQ-të 
vendore  

           
-  

        

11 Takimet me OJQ-të 
ndërkombëtare 

           
1  

        

12 Takimet e GGKK            
3  

      8 Marsi dhe KAB 

13 Takimet me institucionet e 
ndryshme 

           
2  

        

14 Mbledhja dhe analiza e 
statistikave gjinore 

           
1  

      Dhuna në familje gjatë 
pandemisë 

15 Trajnime lidhur me detyrat 
e punës 

           
1  

        

16 Aktivitetet 3        Per 8 Mars 

17 Rastet për këshillim dhe 
ndërmjetësim 

           
2  

        

18 Raport për performanc 
komunale 

           
1  

    

19             

Komente shtesë:Njësia për te drejtat e njeriut gjatë  6 mujorit te parë vitit 2020 ka kryer obligimet dhe detyrat që 
dalin nga rregullorja NR.12/2016 dhe  

planit të punës së kesaj njësie për vitin 2020.Ka përcjell punën e organeve të komunës  dhe njëkohësisht ka 
këshilluar ato në aspektin e të drejtave të njeriut. 

Ka marre pjesë në komisione dhe ka organizuar aktivitete për datat që lidhen me këtë fushëveprim.Njesia ka 
vepruar edhe si ndërmjetësues në rast të shkeljës  të drejtave te njeriut. 

 
 

 

 

 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT 

RAPORT I PUNES  PËR PERIUDHËN 

                                                          JANAR- QERSHOR 

                                                                     2020 

                             OBJEKTIVAT E DKA-së TE PLANIFIKUARA                                                

Për vitin shkollor 2019/2020 Drejtoria e Arsimit ka hartuar plan-programin e punës  në kuadër të të cilit ka 

planifikuar realizimin e objektivave kombëtare dhe  strategjike të MASHT si dhe objektivat 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Në  vitin shkollor 2019/2020 nxënës të regjistruar në të gjitha nivelet e shkollimit janë : 

 

 Niveli i shkollimit Paralele Nr. i nx. të regjistruar Nr i nx. qe vijojnë 

 Çerdhe Tri grup mosha  115 115 ( nuk janë llogaritur ne 

nr. total te nxënësve) 
 Parafillor 27 680 680 

 Kl. 1-5 250 4257 4079 

 Kl. 6-9 190 3408 3258 

 Kl.10-12 103 2337 2212 

 Totali 570 10682 10229 

 

 Suksesi dhe vijimi i nxënësve : 

 

K l a s a t  I-V VI- IX X -  XII Total 

 Nr.i nx.  % Nr.i nx.  % Nr.i nx.  % Nr. i 

nx. 

% 

Sukses pozitiv 4069 99.8% 3237 99.4% 2089 89.4% 9395 98.4% 

Sukses negativ 10 1.87% 19 0.58% 114 4.87% 143 1.5% 

Të panotuar 178 4.18% 150 4.4% 125 5.35% 453 4.53% 

 

 Mungesat e nxënësve  

 

K l a s a t  Të arsyeshme Të pa- arsyeshme Gjithsej  



I- IX 43558 15763 59321  

 

 

 

X-XII 11482 8846 2328 

Totali 43558 15763 59321 

 

Kuadri : Në arsimin parafillor, fillor, të mesëm të ultë  dhe të mesëm të lartë janë të angazhuar 964 punëtorë. 

 

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë periudhës janar – qershor 2020  

 

Këtë vit shkollor shqetësues është fakti i humbjes se orëve mësimore për shkak të pandemisë Covit 19. MASHT 

organizoi mësim nga distanca /online. Kjo  formë  e  mësimit  erdh  si  imperativ  i  kohës  për  shkak  të  pandemisë 

KOVID-19, prandaj  që  në  fillim të aplikimit   kësaj  forme  të  mësimit  më  23/03/2020  edhe  mësimdhënësit  e  

komunës  sonë  u  gjinden  përballë  kësaj  sfide  të  re, por  gjithsesi  me  përgjegjësi  të theksuar  u  angazhuan  në  

dhënien  e  kontributit   të  tyre  në  këtë  drejtim. 

 Fillimisht  ishin  mësimdhënësit  e  niveli  fillor ( kl  I-V ) që  u  kyçen  në  mësimin  online nga  date 

23.03.2020 në lëndet mësimore :gj. shqipe,matematikë ,njeriu dhe natyra si dhe shoqëria e mjedisi ndërsa  nga  

data  06/04/2020  edhe  mësimdhënësit  e  arsimit  të  mesëm  të  ulët  ( kl  VI-IX )  u  bënë  pjesë  aktive  e  kësaj  

platforme  të  mësimit në lendët mësimore : -Gj. shqipe, Matematikë, Kimi, Biologji , Ed. qytetare dhe TIK. Nga  

data  14/04/2020  edhe  grup moshat  5/6  vjeç  u  përfshin  në  mësimin  në distance me aktivitetet sipas fushave 

lendore : gj.shqipe,matematike , njeriu dhe natyra, si dhe shoqëria e mjedisi.  

Natyrisht  se  komunikimi  me  nxënës   dhe  prindër  ishte  më  i  theksuar  te  niveli  I-rë  pra  niveli  fillor; 

kurse  te  niveli  2 dhe 3 ( kl  VI-XII ) për  arsye  të  ndryshme ( lëndë  të  ndryshme, mësimdhënës  të  shumtë, mosha  

dhe  bota  ndryshe  e  nxënësve) kishte  pak  vështirësi  ngase  një  numër jo i madh i nxënësve me vështirësi  dhe  

vonesë  u  kyçen  në  mësimin  në  distancë.  

Nga raportet e shkollave dhe konsultat me drejtorë të shkollave si dhe  analizës së situatës mundë të 

konstatojmë se mbarëvajtja e  mësimit në distancë  gjatë kësaj periudhe  është realizuar me sukses. 

Vështirësi të identifikuar për nxënësit gjatë kësaj periudhe ishte mungesa e pajisje kompjuterike dhe mungesa e 

internetit. DKA në bashkëpunim me MASHT ka siguruar 15 kompjuter për nxënësit të cilëve iu kanë munguar këto 

pajisje. 

 

 

 

Testi i arritshmërisë dhe testi i maturës 

DKA i ka bërë të gjitha  përgatitjet për organizimin e mësimit plotësues dhe testit të arritshërisë  për  kl.9 si 

dhe provimit të maturës  për kl 12 për  afatin e qershorit  mirëpo me vendim të MASHT këto dy vlerësime do të 

organizohen në muajin gusht sipas datave: 

https://kallxo.com/e-mesimi/klasa-1/


-Testi i arritshmerisë me date: 20.08.2020 

-Testi maturës me datë :29.08.2020 

 

Regjistrimi i nxënësve  për vitin shkollor 2020/2021 

Sipas kalendarit të MASHT nga data 22.06.2020 ka filluar regjistrimi i nxënësve të klasave të para  në të gjitha 

shkollat e komunës sonë ndërsa regjistrimi i nxënësve të klasave të 10 do të shtyhet për afatin e gushtit pasi të 

përfundon  vlerësimi përmes testit të arritshmërisë për kl. 9. 

 

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,numri i nxënësve në paralele si dhe ndarja e orëve mësimore 

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

nr.22/2016 

4. Kuadri mësimor, përformanca e mësimdhënësve,trajnimet. 

5. Gjendja e objekteve shkollore dhe ambientet e jashtëm 

6. Menaxhimi i buxhetit 

7.  Dokumentacioni administrativ: 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 jashtëmës, etj. 

10. Orët e humbura 

11.  Mjetet mësimore 

        

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. 

Të gjitha këto planifikime nuk janë realizuar për shkak të situates së krijuar me pandemin Covit -19. 

 DKA ka organizuar manifestimin me  rastin e Ditës së mësuesit – 7 Marsin,  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 302 aplikues, prej tyre 

janë aprovuar bursa për 130 student dhe 80 nxënës po ashtu  planifikohen  edhe 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 dhe kemi 

rekomanduar shkollat që të gjejnë forma për përmirësimin e gjendjes së sigurisë ne të gjitha shkollat. 

 

 

Menaxhimi i gjendjes të objekteve shkollore  

 

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

të kësaj natyrte, si: 

  Përgatitja e paramasave për adaptim edhe  meremetime në shkolla 

 Furnizimi me material zyrtar për administratë dhe shkolla 

 Planifikimi dhe mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla  

 Pajisja e shkollave me kabinete .  

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

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                   Investimet kapitale  

 

1. Ndërtimi i çerdhes së femijeve në fshatin Samadraxhë-..faza e II-………………mbetet nënshkrimi i kontratës  

2. Fasadimi i sallës së edukates sportive në SHFMU "Shkëndija" …mbetet nënshkrimi i kontrates 

SHPENZIMET E BUGJETIT  6 MUJOR 2020 JANAR - QERSHOR 

      
       2020 Arsimi parafillor Arsimi fillor Arsimi i mesëm Totali DKA Totali 

KODET - PROGRAMI  92430 93330 94530   92060   

              

PAGAT 36,236.98 
   
2,225,223.74  668,958.06 2,930,418.78 

         
34,969.77  2,965,388.55 

MALLRA  E 
SHERBIME 2,338.56 68,171.29 23,902.70 94,412.55 82,194.15 

 KOMUNALI 646.51 11,921.41 7,191.34 19,759.26   19,759.26 

KAPITALE       0.00   0.00 

GJITHSEJT FONDI    
10 39,222.05 2,305,316.44 700,052.10 3,044,590.59 117,163.92 3,161,754.51 

MALLRA  E 
SHERBIME       0.00 54,047.48 54,047.48 

KOMUNALI FONDI 21 193.76     193.76 5,712.14 5,905.90 

KOMUNALI FONDI 22       0.00 4,971.36 4,971.36 

KAPITALE VETANAKE       0.00   0.00 

SUBVENCIONE           0.00 

GJITHS VETANAKE FODI  
21 193.76 0.00 0.00 193.76 64,730.98 64,924.74 

GJITHSEJT BUXHETI 39,415.81 2,305,316.44 700,052.10 3,044,784.35 181,894.90 3,226,679.25 



3. Renovimi i dyshemeve në SHFMU "Shkëndija"………….mbetet nënshkrimi i kontratës 

4. Mjete konkretizimi – kabinete ……………………………janë në procedur te prokurimit  

5. Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në komunë ……….janë në procedurë te prokurimit 

6. Rregullimi i infrastruktures për  çerdhen e  fëmijëve në Studenqan…nuk kemi zhvilluar ende procedur  për 

shkak te  definimit të lokacionit  dhe në mungesë të projektit. 

 

Konkurset  

 

Në mbështetje të UA nr.15/2019 dhe UA nr.10/2018 dhe UA nr.05/2015– 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. 

 

                             Objektivat për gjashtëmujorin e ardhshëm  

 

- Ngritja e suksesit të nxënësve për periudhën e ardhshme dhe zvogëlimi i numrit të mungesave  

- Zbatimi me sukses i kurrikulës në të gjitha shkollat e 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.  

-Regjistrimi i nxënësve në klasa 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. 

            - Organizimi dhe mbajtja e testit të arritshmërisë për kl. të IX-ta sipas planifikimeve të MASHT 

-Organizimi dhe mbajtja e provimit të maturës për afatin e gushtit sipas planifikimit të MASHT. 

- Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve jashtë mësimore në kuadër të shkollave. 

      - Pajisja e shkollave me mjete mësimor. 

      - Rregullimi dhe  meremetimi i objekteve shkollore me prioritet. 

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

 

REKAPITULLIM 

 Është organizuar regjistrimit i nxënësve të kl 1 nëpër të gjitha shkollat fillore. 

 Janë bërë planifikimet për regjistrim të nxënësve në kl.10  

 Janë organizuar trajnimet e rregullta për zbatimin e kurrikules; 

 Është realizuar memorandumi i mirëkuptimit me BB për mbështetje në ZHPM për  gjashtë shkolla; 

 Është bërë përzgjedhja e kuadrit profesinal përmes konkursit të rregullt ; 

 Është organizuar regjistrimit i nxënësve të kl 1 nëpër të gjitha shkollat; 

 Eshtë organizuar mësimi në distance në të tri nivelet e shkollimit: 

 Janë bërë përgatitjet për organizimin e vlerësimit të jashtëm të nxënësve;  

 Ka vazhduar sigurimi i transportit për nxënës; 

 Është shqyrtuar konkursi i bursave. 

 



Drejtoria e Bujqësisë 

 

1. Gjatë muajit Janar kemi punuar në planifikimin e projeteve të serrave, shtallave, bletarise, hapjen e 

puseve, projektin e hapjes të rrugve fushore, projetin e fidaneve të arrës. 

2. Gjatë muajit Shkurt kemi punuar me shpalljen e tenderimit  të projekteve ne Drejtorinë e Bujqësisë. 

3. Gjatë muajit  Mars kemi pranuar aplikacionet te fermerve për projekte,  ku kanë aplikuar  170  

fermer në serra, 73 fermer –furnizim me  material për rregullimin  shtallave, 101 fermer ne bletari- 

furnizimi me koshe, 40 fermer  për furnizim me  fidane te arres,  60 fermer për hapjen e puseve, ku 

dhe të gjithë fermeret i kemi vizituar në teren  me komisionin per vlersim. 

4. Gjatë muajit Prill ka qene faza e pandemisë, ku kemi punue me dezinfektimin e rrugve dhe 

shpërndarjen e ndihmave, ku gjate kësaj kohe stafi i buqesisë kemi punue me rigjistrimin eletronik 

–EFR të fermerve, ku kanë marr 1049 fermer leje qarkulluese për levizje të lirë per kryerjen e  

punve  qe kanë pasur në  bujqsi  për mbjelljen te  kulturave bujqësore, në pemtari, lavërtari, bletari, 

blegtori, hortikultur dhe të fidaneve në perimkultur. 

5. Gjate muajit Maj kemi bërë vlersimin e projeteve të rrugve fushore, vlersimin e projetit të shtallat, 

vlersimin e fidaneve te arres, dhe të serrave. Gjate kësaj kohe kemi konfiskuar mase drusore  në 

akcione me policine 70 m.h. Kemi bërë vizita tek fermerët te cilët kan paraqitur nevojat e tyre për 

këshilla, dhe për dëmet të cilat jane shkaktuar nga breshri ku jemi ende ne teren për vlerësimin e 

tyre kemi filluar me hapjen e rrugeve fushore ku deri me tash jane hapur 3.5 km. 

6. Gjat muajit Qershor ne DBZHRP jane kryer keto punime: kemi bere hapjen e  rrugeve fushore ne 

fshatrat Gjinoc, Savrove, Bukosh, Reqan, Suhareke dhe jane bere matjet e rrugeve fushore. Gjate 

kesaj faze kemi bere shprendarjen e materialit ndertimor per fermeret te cilen kane qene perfitues te 

projekteve te meremetimit te shtallave. Gjithashtu kemi bere monitorimin e montimit e serave te 

cilet jane ne ndertim e siper. Gjate kesaj faze ne Komunen tone kane fillur korrje-shirjet ku jane 

perfunduar 80% e korrje-shirjeve ne komunen tone, pritet ne ditet e fundit te perfundojne te gjitha 

korrje-shirjet ku rendimentet per hektare kane qene te mira, ku jane sjellur 5500 kg deri ne 6000 kg 

per hektare. Per vleresimin e dëmeve ne bujqesi ne komunen tone eshte formurar komisioni prej 3 

anetare te cilet kane bere vleresimin e demeve nga bresheri, ku me nje raport shtese eshte vleruesuar 

se demet jane edhe brenda serave me vlere 807.721.00€  

Pergaditja e specifikave dhe kompletimi i dosjes ne procedura te tenderimit per ZPK-projektet 

“Zhvillimi i Turismit Rural”. Hapja e rruges malore –Delloc, furnizimi me koshere ne bletari dhe 

rregullimi i sistemit te ujitjes per tokat bujqesore (hapja e puseve), si dhe vazhdimin e projekteve te 

hapjeve te rrugeve fushore dhe te projektit te meremetimit te shtallave –ne Blegtori dhe te projektit 

te vazhdimit te serave dhe te materialit fidanor te arave. Kemi bere vizita tek fermeret te cilet kane 

pasur nevoje per keshilla, si dhe demet te cilat kane pasur nga Ariu dhe ne blegtori te cilet kane 

pasur ngordhje te lopeve qumeshtore dhe demeve te tjera fushore. 

Kemi konfiskuar 70.62 m³ dru dhe ne depo Shirok kemi gjithesejt 177.59 m³ dru. Kemi pasur 142 

kerkesa per damkosje per pyje private ne afat te rregullt. Tekniku i APK-se Prizren ne pyje private 

ka damkosur 1357.96 m³. Njesia komunale ne suhreke ka vulosur 169.04 m³ dru ne pyje private dhe 

ka dhene 72 flet percjellje. Kemi derguar ne gjykat 43 fletparaqitje ku  prej tyre 39 kundervajtse per 

85.79 m³, kurse penale 4 fletparaqitje per 13.03 m³. Kemi hasur 12 raste te zjarreve ne pyje private 

ku nga zjarri jane perfshire 50.10 ha, kurse ne pyje publike 221.6 ha. Nga gjykata kane ardhur 45 

aktvendime, ku prej tyre 45 kane qene pozitive dhe jane denuar 45 demtues. Marrja e planeve 

operative ne oret e hershme te mengjesit dhe ne mbremje per mbrojtjen e pyjeve nga demtuesit 

ilegal. Kemi pasur takim me perfaqesuesit e USAID, (bashkpunimi reciprok me DBZHRP –

Suhareke) mundesite e zhvillimit te bujqesise.  

Gjithashtu kemi kryer pune te tjera administrative sipas nevojave dhe kerkesave ne Drejtori. 

 



 

 

Drejtoria për Buxhet Ekonomi dhe Financa  

Sektori për Ekonomi,Buxhet dhe Financa ; 

 Janë faturuar(2575) biznese me vlere prej (483,104.50 €). 

 Gjithashtu janë faturuar(177)shrytëzues të pronës komunale në vlerë prej (173,862.45 €). 

 Gjatë kësaj periudhe kanë bërë kërkesë(136) biznese për zbritje të Taksës në Aktivitet në vlerë totale të 

stornuar prej (-45513.20 €). 

 Në këtë periudhë janë lëshuar (629) fletëpagesa për regjistrim të automjeteve e që vlera totale e tyre është( 

57,320.00 €). 

 Janë lëshuar (916) vërtetime dhe (72) çertifikata të ndryshme nga zyrtarët për shërbim të qytetarëve, 

 Ne Qendrën e rexhistrimit të biznesit deri me datë 30/06/2019 janë regjistruar (48)biznese individuale, (47) 

SHPK  , (258) Modifikime te ndryshme si dhe janë shuar (13) biznese. 

Zyra e Thesarit; 

 Nga fillimi i vitit deri më 30/06/2020 (1987 lëndë) janë Çertifikuar dhe Aprovuar (1,754,074.30€) 

pagesa nga të gjitha programet e Komunës së Suharekës.  

 Të gjitha këto pagesa ,pas Çertifikimit dhe Aprovimit janë sistemuar në(20 regjistrator) dhe janë 

arkivuar në Arkivin Financiar të KK në Suharekë. 

 

Zyra për Regjistrimin e Pasurisë ;  

 Totali i regjistrimit të pasurisë deri me date 30/06/2020 është (316,908,222.95 €) i pasurive kapitale 

ndërsa i pasurive jo kapitale(vlera nën 1000.00 €) është (2,123,107.63 €). 

Sektori i Tatimit në Pronë; 

 Janë faturuar dhe dërguar tek tatimpaguesit (15631) fatura të objekteve dhe (1082) fatura të tokës 

ndërtimore. 

 Janë shqyrtuar 118 ankesa të tatimpaguesve në të gjithë teritorin e Komunës së Suharekës. 

 Regjistrime të reja të objekteve këtë gjashtëmujor nuk kemi pasur për arsye të pandemisë. 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë deri me tani janë;(265,861.14 €). 

 Gjatë kësaj periudhe nuk kemi dërguar asnjë vërejtje për shkak të situatës së pandemisë. 

Të hyrat vetanake te realizuara deri me date 30/06/2020; 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë   -----------------------------------            (265,861.14€) 

 Të hyrat nga Taksa në Aktivitet----------------------------------            (55,616.62 €) 

 Të hyrat nga Renta dhe Qiraja ------------------------------ ------           (32,573.00 €) 

 Të hyrat nga taksa e rexhistrimit të automjeteve------------             (48,980.00 €) 

 Totali i përgjithshëm i të hyrave vetanak pa dënime---------           (614,434.55 €) 

 Total të hyrat në gjashtëmujorin e pare të vitit 2019 pa dënime   (835,868.68 €) 

 _______________________________ 

 Diferenca 2019/2020  është =( - 221,434.13 € ) më shumë 

Raport i shpenzimit të buxhetit deri me datë 30/06/2020; 



Nr. Kategoria ekonomike Buxheti i alokuar Buxheti i shpenzuar Realizimi % 

1 Paga dhe mëditje 4,254,609.20 4,210,419.29 0.99 % 

2 Mallra & Shërbime 871,341.77 632,111.35 0.73 % 

3 Komunali 168,657.77 113,077.11 0.67 % 

4 Subvencione & transfere 200,109.00 47,867.00 0.24 % 

5 Projekte Kapitale 2,703,585.14 738,180.86 0.27 % 

     

     

 

Buxheti TOTAL Komunal 8,322,426.54 5,762,505.61 0.69 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Inspekcionit  

Gjatë kesaj periudhe gjashte (6) mujoreshe, Drejtoria e Inspeksionit në bashkëpunim me inspekoret e kesaj drejtorie  kane pasur ne 

fokus  nje sërë veprimtarish  te cilat ne fusheveprimtarin e tyre konforme detyrave te tyre te percaktuar me ligj ,ku kane zbatuar ne 

perpikmeri te gjitha detyrat te cilat i percakton legjislatura perkates .  

 Pas dt 13.03.2020 mbi masat  e marra mbi  mbrojte e pandemis ndaj Covid-19 ,vendimet e marra nga Shtabi  Emergjent  Komunal dhe 

te gjitha vendimet e marra nga Qeveris te Kosoves te leshuar,si udheresat   nga qeveria per reduktim  te stafit punues ,ne institucionet 

publike ,private etje, si dhe nje sere masash te marre per parandalimin dhe luftimin e pandemis ,drejtoria e nspeksionit ka qene e 

angazhuar ne maksium edhe me staf   shtese te puntoreve ndihmes te angazhuar nga Kryetari Komunes  

 Me  dt 05.07.2020  nr 01/10 , per masat e  me  te hershme  dhe  masat reja per parandalimin e perhapjes se Covid-19 ,ku eshte marre 

vendim qe te inspektohen te gjitha subjektet afariste te cilat merrn me gastronomi , ku te njejteve  i ndalohet sherbimi nga ora 21;00-05-

00,si dhe respektimi i masave tetjera te dhene jashte ketij orari te cekur . 

Inspektoret ne drejtorin e inspeksionit ne bashkepunim me Policin e Kosoves, me inspektoret sanitar regjional te AUVK, kane bërë 

kontrolle ne te gjithe subjektet afariste te cilat merren me gastronimi te cilat grafikojne ne territorin e komunes se Suharekës, me qraste  

u eshte bere e ditur dhe jane njoftuar  per vendiin e ri te marre nga ana e Qeveris Te Kosoves . 

Ky aktivitet vazhdon se funksionuari  nga Dt06.07.2020,ku pas ores 20;00 me q’rast kane qene te angazhuar inspektoret dhe Policia e 

Kosoves , i cili do te vazhdoj edhe ne ditet ne vazhdim deri ne nje vendim te ri te marre nga ana e Qeveris se Kosoves. 

PS 

Punet Spesifike te Sherbimit te inspeksionit po i paraqesim si me poshte; 

Inspektime me Proceverbale  ------------------------------678 

Inspektime pa procesverbale--------------------------------803 

Urdheresa per eleminimin e te metave----------------------93 

Gjoba Manadatore-------------------------------------------------3 



Kerkesa te paleve--------------------------------------------------20 

Inspektime ne therrje dhe vulosje-----------------------------149 

Qertifikata te therrjes--------------------------------------------149 

Kerkesa per kundervajtje-----------------------------------------12 

Aktvendime-----------------------------------------------------------61 

Rrenime te objekteve pa leje --------------------------------------4 

Konservime te objekteve me shirit rrethues pa leje ndertimore—6 

Kontrolli i ndertimeve me leje ----------------------------------------------16 

Kontrolli i objekteve pa leje ndertimore ---------------------------------18 

Asgjesim i mallrave ---------------------------------------------------------7323,35kg 

Inkasim i mjeteve per pranim teknik ------------------------------------2010 euro 

Aktvendim te pranimeve teknike --------------------------------------------42 

Mbyllje te lokaleve ----------------------------------------------14 

Refuzime te pranimeve teknike -----------------------------20 

Pranime teknike----------------------------------------------44 

Inkasim i mjeteve nga therrjet dhe vulosjet---------------706 euro 

Asgjesim i kafsheve nga TBC--------------------------------6 

Kafshe te ngordhura nga shkaqe te ndryshme ( te deklaruara)---8  

 

 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI, SPORT DHE MËRGATË 

 

Drejtoria Për Kulturë, Rini/ Sport dhe Mërgatë në gjashtë mujorin e parë është përballur me 

vështirësi në realizimin e disa aktiviteteve kulturore, sportive dhe rinore, të cilat për shkak 

të panndemisë jan anuluar e disa të tjera janë shtyrë për më gjashtëmujorin e dytë nëse 

pandemia shënon rënie. 

Në muajin janar jan bërë përgatitjet për fillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive  dhe 

fillimin e disa projekteve në investime kapitale sipas buxhetit të paraparë për vitin 2020. 

 

Si qdo herë aktivitet filluan në muajin janar me mbajtjen e mbrëmjes artistike poetike 

përkujtimorë kushtuar Presidentit Historik Dr. Ibrahim Rugova, në këtë aktivitet u mbajt një 

program artistik muzikorë që interpretuan Grupi Muzikor Artistik Theranda dhe Ora letrare 

poetike nga krijues letrarë, 



Për veprimtarinë patriotike dhe politike të Presidentit Rugova me fjalen e rastit u paraqiten 

para publikut Kryetari i Komunës Z. Bali Muharremaj dhe i  Kuvendit të Kosovës dhe njëherit 

Kryear i Degës së LDK-së   Z Ardian Shala, moderator i aktiviteti Refki Gollopeni. 

 

 

 

Me rastin e njëvjetorit të vdekjës së muzikantit, mësuesit të Muzikës Z. Ibrahim Hamiti ci cili kontriboi shum n. 

Zhvillimin e folklorit dhe  zbulimin e shumë talentëve të muzikës u organizua akademi përkujtimore në shenjë kujtimi 

për veprimtarine muzikore të Z. Ibrahim Hamiti. Në program u mbajten disa fjalë rasti  një interpretim muzikor nga 

Shyhrete Behluli dhe u sfaq një film dokumentar. Akademia u organizua nga familja e mbështetur nga  DKRSM. 

 

 

 

Merastin e kremtimit të ditës së pavarësisë  u organizua Akademi Solemne  dhe me këtë rast u shpall qytetar nderi 

Humanisti Hoxhë Halil Kastrati përpos fjalimeve zyrtare nga K.K Z. Bali Muharrema dhe K.A Z Behxhet Kuçi folen edhe 

anëtaret e subjekteve politike të opozitës. Programin artistik e begatoi paraqitja e solokëngëtares Majlinda Cikaqi dhe 

pianisti Artan Elshani. 

 

 

 

Teatër; Më 22 Janar në Shtëpinë e Fellbahut u shfaq një komedi shumë e mirë nga Teatri  i Qytetit të Vushtrisë, 

shfaqja titullohet ’’Nuk do të paguajm’’ autor i shfaqjes Dario Fo,  me regji të Besar Zahiti në këtë shfaqje teatrale 

interpretoi edhe Butrint Lumi aktor nga Komuna jonë i cili ishte edhe kontributor për këtë shfaqje që të prezentohet 

edhe në komunën tonë. 

 



 

 

Arte pamore: Në javën e fundit të janarit u hap ekspozita e titulluar ’’Refleksion’’ e autorit nga Tirana Amarildo Ruçi, 

punimet artistike ishin të punuara në pasqyre. Kurator i ekspozitës ishte artisti i njohur Saimir Strati, ekspozita u hap 

në Shtëpinë e Fellbahut në Therandëme datë 23 Janar 2020 

 

 

 

 

Artistja  re nga Theranda Drenueta Berisha me ndihmen e DKRSM dhe mistrisë së kulturës ka prezentuar Kosovën në 

ekspozitën e artit fpamor  ‘’Arti i bashkon gratë’’. Ekspozita u mbajt në Dubai nga data 5 deri me 8 mars, në ekspozitë 

moren pjesë 100 femra krijuese nga 100 vende të botës. 

 

 

 

Artet Letrare:  

Në fushën e letersis vlen të përmendet botimi i librit të përkthyer në shqip dhe anglish me titull Këngët e ngashërimit 

i autorit Të ndjerë Ragip Sylaj . Libri u përkthye nga Z. Kujtim Morina ndërsa botimin e bëri Qendra Multimedia në 

Prishtinë 

 



 

 

Pas hyrjes në fuqi të masave izoluese kunder virusit Covid 19  u ndërprenë aktivitetet kulturore dhe sportive por disa 

aktivitete kulturore jan mbajtur në mënyrë virtuale ku artistët figurativ , muzikanrët, poetët. Aktorët u prezentuan 

para publikut me performansat e tyre në mediat sociale. 

 

 

 RAPORTI GJASHTË MUJORIT TË PARË 2020 NË BIBLIOTEKËN 

                               “ HAJDIN BERISHA SHUHAREKË 

 

Në gjashtë mujorin e parë nga Janari e deri në  Qershor numri i lexuesve arriti në 814, libra te lexuara  janë  4759 

kurse 2292 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. 

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

të inventarit 

-  Është bashkëpunua  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 Shtëpia botuese “ Dukagjini “  dhe nga 

 -  Qendra MultiMedia Prishtinë me 127 ekzemplar.  

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

-  Në muajin Qershor u mbajtën Dy  Debate Publike  me qytetar  

- Për shkak të Pandemisë Covid 19 Biblioteka e Qytetit “ Hajdin Berisha “ nga data 13 Mars deri më 2 Qershor ka qenë 

e mbyllur . 

 

Sektori për Trashëgimi Kulturore 



Suharekë,më 10.07.2019 

Lënda:            Raporti 6 mujor i punes ne Muzeun e Qytetit 

Drejtuar:        z.Beqir Berisha, Drejtor i DKRS-së 

Nga:                Nazif Demiraj, Zyrtar për Trashëgimi Kulturore dhe Arkiv të Qytetit 

 

RAPORT PUNE  

 

Me datë 01.10.2019 kam filluar punën në Muzeun e Qytetit në cilsin e Zyrtarit për Trashëgimin Kulturore dhe Arkiv. 

Detyrën e mora në shoqerimin e Drejtorit Beqir Berisha  dhe Kryesusi Bexhet Kuqi. Për fat të keq gjeta nje ambient jo 

te mirëmbajtur pune edhe per arsye hixhienike (nyjet sanitare nuk punonin fare dhe as qe kishte uje mbrenda 

objektit) dhe mu deshtë të merrem për ditë të tëra me këtë qeshtje për ta sanuar gjendjen dhe pruar ujin deri te 

objekti sepse ishte i nderprer me kaq pune nuk perfundojn mangesit qe ka ky objekt meqense ende ka pune për tu 

rregulluar dhe mirembajtur. Ambient mbrenda zyrës së punës ishte tmerrsisht i pamirëmbajtur dhe me së dy javë jam 

marrë duke pastruar dhe blere gjera të nevojshme për ta pastruar dhe kthyer në gjendje pune.( të gjitha privatisht 

edhe blerjet edhe punet).  

E ndjeva per obligim te kontaktoj ish puntorin per nje varg arsyesh profesionale dhe teknike per te ditur me rrjedhen 

e punes qe eshte zhvilluar dhe deri ku kane ecur gjerat ne kete instuticion per te marre nje pasqyr dhe informat se si 

duhet vazhdur me tutje. Kisha nevoj immediate  për të u njoftuar me punët paraprake që ka bërë para ardhesi im dhe 

menyrën se si ka punuar ne menyre qe une të vazhdoj me tutje, sigurisht kisha nevoj per ndihme te njoftohem me 

ambientin e muzeut, Une isha i gatshem qe nga fillimi te bashkepunoi me te gjithe ata qe kishin dhe kane shprehur 

interesin per te dhënë kontributin në rritjen e vlerës dhe imazhit të Muzeut te qytetit dhe pasurimit të tij (me gjetje 

te trashegimise arkeologjike, etnologjike, historike apo gjesendeve tjera të rendsishme). 

Për këtë periudhë sa jam këtu më gezon fakti se vinë qytetar të moshave dhe profileve te ndryeshme nga e gjithë 

shoqeria dhe gjeneratat dhe me japin guxim dhe kurajen per te punuar dhe se deshira dhe bashkpunimi eshte I mire. 

Me gëzon fakti që qytetaret kete dere cdo dite e shofin hapur sepse ne te kaluaren ishte ndryshe. Dita e dites interesi 

per te vizituar muzeun eshte në rritje dhe interesi i bashkpunimit me shkollat , arsimtaret , nxensit dhe familje te 

deshmoreve dhe qytetar dhe mbi te gjitha kuadra professional eshte me i madhe. 

Qe nga muaji i pare kam pasur disa kontakte nga Refki Gollopeni i cili ka shprehur mirekuptim dhe deshiren per te 

bashkpunuar dhe per te vene kontakt me instuticionet dhe persona relevant te kesaj natyre por te cilat nuk kemi 

arritur ti realizojm per shkak te disa sfidave buxhetore edhe faktor tjere mbeshtetes. 

Gjithmone duke shprehur deshiren dhe vullnetin per te rritur interesimin per vlerat tona dhe kulturen materiale qe e 

kemi, rrita kontaktet me personalitete te lamise per te shtuar angazhimin edhe per te fituar perkrahjen e tyre ne 

projektet e me voneshme qe mendoja se do vine si pjese e ecurise se punes dhe shtimit te interesimit edhe nga 

nivele te te gjitha segmenteve per ta bere cdo dite e me te vlersuar dhe me te deshiruar per ta vizituar kete objekt 

pse jo edhe pasuruar me gjetje te tjera. 

Per periudhen e tre mujorit te pare vura disa kontakte me shkolla dhe isha ne vazhden e nje projekti te tille per te 

bere praktike, deshiren dhe nevojen qe secila shkolle edhe e ciklit te ulte por edhe atij te mesem dhe te larte te kene 

ne programet e tyre viziten ne Muzeun e qytetit dhe njohjen me trashegemin kulturore pse jo edhe bashkpunimin 

dhe orientimin e te rinjeve per cdo gjetje te rastit dhe  ta sjellin ne Muzeun e qytetit. 

Ne tremujorin e pare pasi edhe une kisha nevoj pergaditore per punet qe me pritshin pasi edhe vet kisha nevoj per tu 

ambientuar dhe sigurisht hulumtur dhe kerkuar detyrat dhe pergjegjsit qe me takonin tani si nje zyrtar i muzeut ishin 

pjese e aktivitietit tim pasi kisha marre nje pune pa pranim detyre dhe njoftim per punet qe ishin bere dhe ato te cilat 

duhej vazhduar une me tutje.  



Veshtersi kam pasur per te gjetur fillin edhe pse ne nje faze e kam thirrur miqesisht ish puntorin per te bashkbiseduar 

dhe informuar me aktivitetet qe ishin zhvilluar dhe ato qe mund te zhvillohen.  

Nga vitin 2020 prej dates 13.03.2020 kur jam detyruar te nderpres pune per shakak te pandemis Covid-19 , gjate 

kesaj periudhe kohore pos disa individeve edhe qytetareve por edhe persona qe e pelqejne apo edhe e kanë te 

zhvilluar kete lami kisha edhe visitor nga komuna e jone por edhe nga komuna tjera .  

Gjersa nisem me intesifikue bashkpunimin me shkolla duke e vizituar muzeun u detyruar te nderpresim punen por 

gjithmon me deshiren dhe shperesen se do e kalojm edhe kete sfide dhe do i rikthehemi puneve dhe aktiviteteve 

edhe ne objekt por edhe jashte duke vizituar te gjitha ato lokalitete arkologjike dhe kulturore e historike me deshiren 

per ta pergaditur nje ekspozit te cilen po mendojm ta kemi ne muze. 

Ne fund te keti raporti do ju bashkangjes edhe disa foto te aktiviteteve dhe vizitave qe kemi pasur gjate periudhes 

para fillimit te pandemise.               Me dt. 26. Maj 2020 Me kerkesen e 

kryetarit Bali Muharremaj ju kam bashkangjitur ekipes ne perberje Kurtesh Fondaj dhe Destan Berisha per te dhene 

kontributin tim ne prgaditjen e Planit Zhvillimor te Komunes duke ofruar deshmi dhe te dhena rrethe lokaliteteve dhe 

monumenteve te rendesise arkologjike dhe historike per tu vendosur ne ate plane. 

Tani jemi ne nje faze kur po bejm pergaditjet per te filluar punet ne teren per ti vizituar te gjitha ato lokalitete qe 

kemi dhe po mendoj te bejm nje ekspozit me foto dhe informat per to qe vizitoret qe do vine te kene me shume 

informat per lashtesin e qytetit te Suharekes.. 

Une ne kete periudhe kam bere disa kerkesa ne komune, shpresoj qe ato te gjejn aprovimin dhe te rritet interesimi 

per te ndryshuar por edhe per te na motivuar edhe me shume duke pasur perkrahjen tuaj per te bere me te miren 

per pjesen e trashegemise kulturore dhe historike te komunes sone. Kur tani stafi jone eshte zgjeruar me shume ne 

presim te bejme hapa me te medhaj rreth trashegimise tone. 

Duke shpresuar ne bashkëpunimin edhe perkrahjen tuaj edhe me te madhe ju pershendes! 

 

FOTOT NGA ARKIVA E PUNES 6 MUJORSHE 

 

 

Foto 01. - Visit Muzeut nga Nezir dhe Hasan Shala 



 

Foto 02.  Vizit me dt. 02.12.2019 nga nxenesit e shkolles Avdul Rama- Shiroke. 

 

Foto 03. Vizit nga koleg te punes 

 

Foto 04. visit nga nxenesit e shkolles  ne kuader te planprogramit mesimor. 

 



 

Foto 05. Nxenesit e ciklit te Ulte te Shkolles ,, Shkendija ,, - Suhareke 

 

Foto 06. Kastriot Veselaj dhuron librin e tij dhe viziton Muzeun e qytetit 

 

 

 

Foto 07. Nxenesit e drejtimit ekonimik ne kuadert te njesise ,, Vendet me rendesi historike per zhvillimin e turizmit. 



 

Fig 08. Visit ne Muzeun e Qytetit ,Kamer Rraci & Kajtaz Berisha – Kline. Historian dhe Sociolog ne pension . njeri ish puntor 

Kulture tjetri prof . dashamir te trashegemise Kulturore. 

 

 

 

  

 

Gjat këtijë 6 mujori filluan punimet në projektet kapitale që jan në proces të realizimit.  

Projektet kapitale që jan duke u realizuar janë 

Ndërtimi i shtëpisë së Kulturës në Suharekë- faza e parëMemorjali i viktimave të vitit 1912 dhe 1945 në Samadragj 

Kompleksi i varrezave të dëshmorëve 

Fusha sportive në Sopi , Suharekë dhe Samadraxhë 

 

 

Mallrra dhe shrbime janë shpenzuar 8.730.46 euro 

 

Subvencione janë shpenzuar 23.910 euro 

Lista përfituese e subvencioneve  

1. Lidhja pedagogëve të kulturës fizike  
2. Edita Bytyqi  
3. Besart Jasiqi  

      4.   Shkolla e Futbollit “Suhareka” 

      5.   Klubi Basketbollistik “Golden Eagle Ylli” 

      6.   Klubi i Futbollit “Studenqani” 

      7.   Klubi I Shahut “Theranda” 

      8.   Klubi I Volejbollit” Theranda” –Meshkujt 

      9.   Shka”Dardanët “Samadraxhë” 

      10   Klubi i Atletikës”Theranda” 



      11.  Teatri i Ëndërrave 

      12.  Grupi Artistik Muzikor “Theranda” 

      13.  Shoqata e të Shurdhurëve-Suharekë 

      14. Handikos Suharekë 

       15.Përparimi i Komuniteteve  

       16.Fuqizimi i Gruas dhe Rinisë Suharekë 

       17.Shoqata për trashëgimi kulturore “Plisi” 

       18.Isuf Hoxha 

19.Edona Reshitaj 

20.Sabit Gashi 

21.Uran Haxha 

 

 

 

  



REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIC OF KOSOVO-REPUBLIKA KOSOVA 

KOMUNA E SUHAREKËS 

MUNICIPALITY OF SUHAREKA-OPSTINE SUVA REKA 

 
 

 
 

07NR.213 DATË 15.07.2020 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim 

The Directoratefor Urbanism and Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PUNE PËR 6-MUJORIN E PARË 
2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Korrik, 2020 



DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM-KOMUNA SUHAREKË 

Raport Pune për 6-mujorin e pare 2020 

2 

 

 

 
 
 

KORRIK 2020, 

RAPORT PUNE PËR 6-MUJORIN E PARË 
 

 

 

 

 

PËRMBAJTJE 

1. Përshkrim i shkurtër i Aktiviteteve të 6-mujorit të parë të vitit 2020 ..................................... 3 

2. Përshkrim i zgjeruar i Aktiviteteve ............................................................................................. 7 

2.1. Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal ....................................................................................... 7 

2.2. Hartimi i Hartave Zonale të Komunës ...................................................................................... 9 

2.3. Hartimi i projektit kryesor “Mbikalimi që lidh Parkun e madh me Zonën Industriale dhe 

Hisarin”. 

2.4. Realizimi i Projekteve të ndryshme ......................................................................................... 13 

2.4.1. Trajtimi i hapësirave me interes publik ............................................................................ 13 

2.4.2. Trajtimi i deponive Ilegale ................................................................................................ 14 

2.4.3. Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal .................................................................................. 15 

2.4.4. Renovimi i pullazeve të objekteve kolektive të banimit ..................................................... 16 

2.5. Hartimi i Planit për Menaxhimin e Parkingjeve ...................................................................... 18 

2.6. Trajtimi/legalizimi i objekteve pa leje ndërtimi ...................................................................... 19 

3. Punë të përgjithshme në bashkëpunim me drejtoritë Komunale dhe institucione të tjera 

........................................................................................................................................................22 

4. Përmbyllje .................................................................................................................................... 24 



DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM-KOMUNA SUHAREKË 

Raport Pune për 6-mujorin e pare 2020 

3 

 

 

 

 

 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Aktiviteteve gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2020 
 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM GJATË GJYSMËS SË PARË TË VITIT 

2020 KA VAZHDUAR ME ANGAZHIME TË LARTA NË PUNË TË NDRYSHME TË CILAT I 

PËRKASIN. ME FILLIM TË VITIT NJË RËNDËSI E MADHE I ËSHTË KUSHTUAR 

SHQYRTIMIT DHE MBYLLJES TË LËNDËVE TË TRASHËGUARA NGA VITI PARAPRAK. 

 
KJO PERIUDHË ËSHTË KARAKTERIZUAR ME PROCESIN PËRMBYLLËS TË HARTIMIT 

TË PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL 2020- 2028, PAS PRANIMIT TË REKOMANDIMEVE 

NGA MINISTRIA PËRKATËSE. SA I PËRKET PLANEVE RREGULLUESE (TË 

PEZULLUARA) ATO ENDE KANË MBETUR TË BLLOKUAR SI REZULTAT I 

KUNDËRSHTIMEVE NGA MMPH PËR ÇËSHTJE PROCEDURALE. GJATË KËTIJ 6-

MUJORI, DREJTORIA NË BASHKËPUNIM ME EKIPIN KOMUNAL PËR PLANIFIKIM, 

PËRMES KOMPANISË SË KONTRAKTUAR KA VAZHDUAR HARTIMIN E HARTAVE 

ZONALE TË KOMUNËS. 

GJITHASHTU NË KËTË RAPORT VLEN TË PËRMENDET PROCESI HARTUES I 

PROJEKTIT PËR MBIKALIMIN QË LIDHË PARKUN E MADH ME ZONËN INDUSTRIALE 

DHE ―HISARIN‖, RENOVIMI I PULLAZEVE TË OBJEKTEVE KOLEKTIVE, KRIJIMI I 

HAPËSIRAVE TË GJELBËRUARA ME INTERES PUBLIK, TRAJTIMI I DEPONIVE 

ILEGALE ETJ. 

ASHTU SI VITIN E KALUAR, EDHE KËTË VIT, DREJTORIA KA VAZHDUAR TË 

MERRET ME SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR TRAJTIMIN E OBJEKTEVE PA LEJE. 

 
PËRPOS PUNËVE TË LARTCEKURA, STAFI PËRGJEGJËS NË DREJTORI ËSHTË 

MARRË EDHE ME KRYERJEN E SHUMË PUNËVE VARËSISHT NGA LLOJI I 

KËRKESAVE TË PALËVE, KOMUNËS DHE INSTITUCIONEVE JASHTË SAJ. GJATË 

PERIUDHËS 6 MUJORE JANË PRANUAR 190 LËNDË, NDËRSA JANË PËRCJELLË 339 

SHKRESA RRETH LËNDËVE TË PRANUARA SI DHE TË KARAKTERIT TË NDRYSHËM. 

GJATË KËTIJ 6-MUJORI, JANË MBAJTUR TAKIME ME QYTETARË, ORGANIZATA TË 

NDRYSHME TAKIME ME INSTITUCIONE QENDRORE SI DHE TAKIME TË NDRYSHME 

NË NIVEL KOMUNAL. 
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PËRKUNDËR SË GJITHASH, KY 6-MUJOR KARAKTERIZOHET ME NJË SITUATË TË 

PAZAKONTË E SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19, E CILA PO VAZHDON EDHE 

NË PJESËN E DYTË TË VITIT. KJO GJENDJE, KA SHKAKTUAR NGECJE NË FUSHA TË 

NDRYSHME, QOFTË NË SHQYRTIM TË KËRKESAVE DHE PËRGJIGJJE NË KOHË NDAJ 

TYRE, EDHE NË PROCES DHE ZHVILLIM TË PROJEKTEVE TË NDRYSHME. 
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Drejtoria gjatë këtij 6-mujori është marrë me: 

Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetareve : 

DERI MË TANI KEMI PRANUAR 190 KËRKESA TË NDRYSHME TË CILAT I KEMI 

SHQYRTUAR ME KUJDES DHE PROFESIONALIZËM NË BAZË TË KAPACITETEVE QË I 

POSEDOJMË NË STAFIN E DREJTORISË. KRYESISHT KEMI PRANUAR KËRKESA PËR : 

a) Kushte Ndërtimore 

b) Leje Ndërtimore 

c) Leje rrënimi 

d) Renovim 

e) Legalizim të objekteve 

f) Kërkesa për Shfrytëzim të Hapësirave Publike 

g) Kërkesa për vendosje të Sinjalizimeve rrugore 

h) Për Pëlqime në parim dhe përshkrim të planeve 

i) Për Formim të Komisioneve për pranime teknike 

j) Për emërtime të rrugëve 

k) Dhe kërkesa të karakterit të ndryshëm. 

 
 

Kemi përcjell shkresa të ndryshme : 

a) Aktvendim mbi Kushte Ndërtimore 

b) Aktvendim mbi Leje Ndërtimore 

c) Njoftime rreth Kushteve ndërtimore, 

d) Aktvendim mbi Leje rrënimi 

e) Certifikatë Legalizimi 

f) Leje Legalizimi 

g) Vendim për përfshirje në listë të pritjes – për legalizim 

h) Pëlqime për Shfrytëzim të Hapësirave Publike 

i) Pëlqime në Parim 

j) Përshkrime të parcelave 

k) Konkluzione të ndryshme 

l) Përgjigjeje në shkresa të palëve varësisht nga karakteri i tyre si dhe Përcjellja e ankesave të palëve 
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për ministritë përkatëse 
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m) Ftesa , kërkesa, refuzime dhe njoftime të ndryshme 

n) Janë formuar komisione për pranim teknik të punimeve dhe për nevoja tjera të drejtorisë dhe 

komunës. Pranimet teknike janë bërë për investimet kapitale në nivel komunal të cilat kanë qenë nën 

menaxhimin e drejtorive tjera të komunës. 

o) Janë shqyrtuar ankesat e qytetareve dhe iu kemi kthyer përgjigjeje. 
 
 

Punë tjera në Drejtorine per Urbanizem dhe Planifikim gjatë pjesës së parë të vitit 2020: 

a) Përcjellje dhe pjesëmarrje në procesin e hartimit të PZHK. 

b) Përcjellja e procesit të hartimit të HZK. 

c) Përcjellja e procesit të zbatimit të Planeve Zhvillimore, Rregulluese dhe atyre të Hollësishëm në 

nivel Komunal. 

d) Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve kapitale që kanë qenë (dhe vazhdojnë të jenë) nën 

kompetencën e drejtorisë dhe drejtorive të tjera. 

e) Raporte të ndryshme për Kryetarin, Drejtoritë, Ministritë, Auditorët, etj. 

f) Dalje në teren për lëndë të caktuara dhe verifikimi i kërkesave të ndryshme varësisht nga karakteri 

i tyre. 

g) Inspektimi i objekteve të kategorive të II-ta siç e përcakton ligji për trajtimin e objekteve pa leje. 

h) Vlerësime të ndryshme urbane dhe ndërtimore me kërkesë të palëve apo për nevoja të komunës. 

i) Koordinimi i grupit punues për legalizimin e objekteve pa leje. 

 

 
 

Kushte Ndërtimore, Leje Ndërtimore dhe Leje rrënimi, Legalizim: 

SEKTORI I URBANIZMIT ËSHTË MARRË KRYESISHT ME SHQYRTIMIN E KËRKESAVE 

TË TILLA. KËRKESAT JANË SHQYRTUAR NGA STAFI PROFESIONAL I DREJTORISË 

DHE VENDIMET JANË MARRË DUKE U BAZUAR NË DOKUMENTET E PLANIFIKIMIT, 

LIGJET NË FUQI DHE NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR. 

- KËTË 6-MUJOR JANË SHQYRTUAR 14 KËRKESA PËR KUSHTE NDËRTIMORE JANË  

APROVUAR 7 PREJ TYRE, TË TJERAT  JANË REFUZUAR APO JANË NË PROCES. 

- Vetëm për objekte ndërtimore (pa e përfshirë infrastrukturën) janë shqyrtuar 13 kërkesa për leje 

ndërtimore ku janë aprovuar 11 prej tyre, të tjerat janë në proces. 

- Janë shqyrtuar 2 kërkesa për leje rrënimi ku janë aprovuar të dy kërkesat. 

- Këtë vit janë pranuar 76 kërkesa për Legalizim, ku janë legalizuar 25 objekte, kurse të tjerat janë në 
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PËR TË PASUR NJË ZHVILLIM MË TË MADH SA I PËRKET NDËRTIMEVE NË KOMUNË 

E QË PARAPRAKISHT DO TË DUHET TË JENË TË PAJISUR ME DOKUMENTACION 

PËRKATËS, NE SI DREJTORI NË VAZHDIMËSI KEMI KËRKUAR METODA DHE 

MUNDËSI PËR PËRKRAHJE TË KËTIJ SEKTORI. NDONËSE STAFI PROFESIONAL 

ËSHTË I KUFIZUAR DHE DREJTORIA GJATË KËSAJ PERIUDHE I KA KUSHTUAR 

PRIORITET SHQYRTIMIT TË KËTYRE KËRKESAVE. 

GJATË KËSAJ FAZE, TË GJITHA DREJTORITË NË NIVEL KOMUNAL JANË 

BALLAFAQUAR ME MUNGESË TË TË HYRAVE FINANCIARE, KJO NGECJE ËSHTË 

VËREJTUR DUKSHËM EDHE NË DUP (VETËM SA I PËRKET PLANIFIKIMIT) KU 

PËRMES INKASIMEVE TË LEJE TË NDËRTIMIT, DREJTORIA KA ARRITUR 70% 

INKASIMIN E MJETEVE TË PLANIFIKUARA, E QË (EDHE PËRKUNDER VËSHTIRËSIVE 

QË KEMI PASUR DHE QË VAZHDOJMË T’I KEMI SI REZULTAT I PRANISË SË 

PANDEMISË) LIRISHT MUND TË VLERËSOHET SI PERIUDHA MË E SUKSESHME NË 

VITET E FUNDIT NË KËTË ASPEKT. 

Tabela 2. Të hyrat financiare nga Lejet ndërtimore 

 

Të hyrat financiare nga Lejet ndërtimore 

VITI 2017 2018 2019 2020 

3-MUJORI I-rë 26,659.68 2,230.50 27,078.32 39,674.89 

6 MUJORI I-rë 54,342.36 13,598.47 43,326.38 93,303.85 

 

 

Tabela 3. Të hyrat financiare të planifikuara dhe të realizuara ndër vite 

 

Viti/Të hyrat 

financiare 

Të Planifikuara 

(vjetore) 

Të Planifikuara 

(për 6-muaj) 

Të realizuara Në përqindje (%) 

2017 124,000.00 € 62,000.00 € 54,342.36 € 87.65 % 

2018 127,000.00 € 63,500.00 € 13,598.47 € 21.42 % 

2019 130,272.00 € 65,136.00 € 43,326.38 € 66.52 % 

2020  130,000.00 €  65,000.00 €  93,303.85 € 143.55 % 

 

2. Përshkrim i zgjeruar rreth aktiviteteve 

Për Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim, prioritet këtë gjashtemujor ka qenë : 

o Vazhdimi dhe përmbyllja e procesit të Hartimit të Planit Zhvillimor Komunal 
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o Vazhdimi i procesit të Hartimit të Hartave Zonale të Komunës 

o Hartimi i projektit kryesor “Mbikalimi që lidh Parkun e madh me Zonën Industriale dhe Hisarin”. 

o Shqyrtimi dhe përmbushja e kërkesave të pranuara në kohë dhe me profesionalizëm 

o Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve kapitale 

o Renovimi i pullazeve të banesat kolektive të cilat kanë qenë shumë të dëmtuara. 

o Trajtimi i Hapësirave Publike me Interes për qytetarët e komunës tonë. 
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o Pastrimi dhe trajtimi i deponive Ilegale. 

o Legalizimi i objekteve pa Leje 

o Inicimi i Projekteve Kapitale. 

 

2.1. Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 2020-2028 : 

GJATË KËTIJ GJASHTËMUJORI KA VAZHDUAR HARTIMI I PZHK-SË – DOKUMENTI 

MË I RËNDËSISHËM I KOMUNËS, KU SI BARTËS TË TËRË PROCESIT KA QENË KJO 

DREJTORI. PAS MARRJES SË REKOMANDIMEVE NGA MINISTRIA PËRKATËSE GJATË 

VITIT TË KALUAR, EKIPI KOORDINUES, NË 3 MUJORIN E PARË ËSHTË 

PËRKUSHTUAR NË PËRFSHIERJE TË REKOMANDIMEVE NË PLAN, NË 

BASHKËPUNIM TË NGUSHTË ME GRUPET PUNUESE NË SEKTORËT PËRKATËS. 

 

 

Foto 1. Gjatë takimeve për finalizim të dokumentit PZhK 2020-2028 

 

PERIUDHA E PANDEMISË SIGURISHT E KA NGADALËSUAR PAKË PROCESIN 

HARTUES, POR QË PAS LIRIMIT TË MASAVE NGA QEVERIA, JANË MBAJTUR DISA 

TAKIME ME GRUPE PUNUESE DHE ME DREJTORITË NË MËNYRË QË TË 

FINALIZOHET DOKUMENTI PARA SE TË PËRCJELLËT PËR MINISTRI. 

GJATË MUAJIT QERSHOR, KOMUNA KA KËRKUAR NGA DEPARTAMENTI I 

PLANIFIKIMIT NË NIVEL QENDOR, MARRJEN E PËLQIMIT PËR HAPJEN E 

DISKUTIMIT DHE SHQYRTIMIT PUBLIK TË DOKUMENTIT. GJATË KËSAJ FAZE, NGA 

KOMISIONI VLERËSUES NË KUADËR TË MINISTRISË, JEMI FTUAR TA 

PREZANTOJMË DOKUMENTIN. 
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Foto 2. Gjatë prezantimit të PZhK-së para komisionit në nivel qendror 
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NË KËTË PREZANTIM, NGA ANA E KRYETARIT U DHA NJË PËRSHKRIM I SHKURTË 

RRETH RËNDËSISË SË KËTIJ DOKUMENTI PËR KOMUNËN, KURSE NGA ANA E 

DREJTORESHËS U PREZANTUA NË PIKA TË SHKURTA PROCESI HARTUES, 

KONTRIBUESIT NË PROCES, SFIDAT DHE VËSHTIRËSITË. NGA ANA E KOMPANISË 

―INSI‖ U PREZANTUA PJESA E PROFILIT KOMUNAL DHE VLERËSIMI I GJENDJES, 

KURSE NGA ANA E DREJTORESHËS DHE DESTAN BERISHËS U PREZANTUAN 

SKENARËT E PROPOZUAR DHE AI I PËRZGJEDHUR, SI DHE 

PROJEKTET/PRIORITETET KRYESORE STRATEGJIKE TË KOMUNËS. 

PAS KËTIJ PREZANTIMI TË SUKSESSHËM, KOMUNA ËSHTË NË PRITJE QË BRENDA 

AFATIT LIGJOR, MINISTRIA TA JAP PËLQIMIN KOMUNËS PËR HAPJEN E 

SHQYRTIMIT PUBLIK I CILI MUNDËSON QË DOKUMENTI PËR NJË PERIUDHË 

KOHORE PREJ NJË MUAJI TË JETË I HAPUR PËR QYTETARË KU NGA ANA E TYRE 

MUND TË JEPEN VËREJTJET DHE KOMENTET NË KËTË DOKUMENT. 

 
2.2. Hartimi i Hartave Zonale të Komunës 

PROCESI HARTUES I HZK-SË KA VAZHDUAR KËTË VIT, KU DREJTORIA E 

URBANIZMIT SI BARTËSE E PROCESIT PLANIFIKUES, KA MBAJTUR DISA TAKIME 

ME EKIPIN KOMUNAL PËR PLANIFIKIM(EKP), ME EKIPIN KOORDINUES DHE 

KOMPANINË ―INSI‖ NGA PRISHTINA. TAKIMET KANË PASUR KRYESISHT PËR 

QËLLIM DISKUTIMIN RRETH DRAFTEVE TË DORËZUARA NGA KOMPANIA. 

 

 
Foto 3. Gjatë takimeve me Ekipin Komunal për Planifikim 

PËR SHKAK TË SITUATËS SË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA, PROCESI ËSHTË 

ZHVILLUAR ME HAPA MË TË NGADALTË GJATË MUAJIT MARS DHE PRILL. POR QË 
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NË MUAJIN MAJ, KOMPANIA KA DORËZUAR DRAFTIN FILLESTAR, I CILI ËSHTË 

KONTROLLUAR NË KËTO NIVELE: 

I. Vrejtjet dhe komente në pjesën tekstuale 

II. Vrejtjet dhe komente rreth kufijve të zonës ndërtimore 

III. Vrejtjet dhe komente në infrastrukturë rrugore në zonë urbane 

IV. Vrejtjet dhe komente në zonat e shërbimeve publike 
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V. Vrejtjet dhe komente rreth zonave industriale dhe komerciale 

TË GJITHA VËREJTJET, SUGJERIMET DHE KOMENTET, JANË PËRCJELLUR ME 

RAPORTE TË VEQANTA SIPAS PIKAVE TË LARTSHËNUARA. QË NGA FILLIMI I 

PROCESIT, JANË LËSHUAR GJITHSEJ 13 RAPORTE RRETH DOKUMENTIT NË FJALË E 

QË KANË MBULUAR TEMATIKA TË NDRYSHIME. PAS PËRFSHIRJES SË RAPORTEVE 

NË DOKUMENT, KONSULTIMEVE DHE REKOMANDIMEVE QË DO TË MERREN NGA 

EKIPET PLANIFIKUESE DOKUMENTI GJATË GJYSMËS SË DYTË TË KËTIJ VITI,  DO 

TË JETË I GATSHËM PËR PREZANTIM TË PARË PARA QYTETARËVE. 

 

 

 

Foto 4. Gjatë takimeve me Ekipin Kordinues dhe kompaninë 

 
 

2.3. Hartimi i projektit kryesor “Mbikalimi që lidh Parkun e madh me Zonën Industriale dhe Hisarin”. 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM NË KOMUNËN E SUHAREKËS DUKE 

U BAZUAR NË PRIORITETET  E CAKTUARA NGA PLANET ZHVILLIMORE DHE 

RREGULLUESE E KA PARË TË ARSYESHME FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR 

HARTIMIN E PROJEKTIT “MBIKALIMI QË LIDH PARKUN E MADH ME ZONËN 

INDUSTRIALE DHE HISARIN”. PËR KËTË PROJEKT, JANË ZHVILLUAR PROCEDURAT 

E PROKURIMIT PUBLIK PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROJEKTIN MË TË MIRË 

PËRMES KONKURSIT PUBLIK. 

PAS SHPALLJES SË FITUESIT DHE NËNSHKRIMIT TË KONTRATËS PËR HARTIMIN E 

PROJEKTIT ZBATUES, MENAXHIMIN DHE KOORDINIMIN E PROJEKTIT ZBATUES E 

KA BËRË DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM, KU FAZËN E PROJEKTIT 

ZBATUES E KA NDARË NË DY FAZA: 

I. Faza e parë: Definimi i saktë i pikave – lokacionit dhe pozitës së mbikalimit, duke pasë 

parasysh shtrirjen e tij në sa më pas sipërfaqe-prona private si dhe duke e trajtuar me 
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kujdes Zonën e “Hisarit”. 

GJATË KËSAJ FAZE – E CILA ËSHTË PËRMBLEDHUR PJESËRISHT NË 

GJYSMËN E PARË TË KËTIJ VITI, DREJTORIA KA KËRKUAR NGA 

DEPARTAMENTI I TRASHËGIMISË KULTURORE BASHKËPUNIM GJATË 

HARTIMIT TË 
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PROJEKT-PROPOZIMIT, NË MËNYRË QË KY PROJEKT TË NDIKOJË NË 

RRITJEN E ATRAKCIONIT DHE VIZITAVE TË ZONËS SË HISARIT- E CILA 

ZONË ËSHTË NË MBROJTJE TË PËRKOHSHME. 

PANDEMIA, E CILA PO VAZHDON EDHE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT, KA 

PEZULLUAR NJË PJESË TË PUNËS, PËR SHKAK TË PAMUNDËSISË SË 

ORGANIZIMIT TË TAKIMEVE DHE DISKUTIMEVE TË PËRBASHKËTA PËR 

PROJEKT, SI DHE SI PASOJE E RASTEVE POZITIVE BRENDA KOMPANISË 

PROJEKTUESE. 

 
II. Faza e dytë: Pas definimit të të gjitha kushteve dhe kritereve, Kompania projektuese do të 

vazhdojë me hartim të projektit kryesor, i cili do të kontrollohet nga një komision 

profesional. 

 
2.4. Realizimi i Projekteve të ndryshme të tjera: 

PËRMES PROCEDURAVE TË PROKURIMIT JANË KONTRAKTUAR OPERATORËT 

EKONOMIK PËR REALIZIM TË PROJEKTEVE TË NDRYSHME KAPITALE PËR 

KOMUNËN E SUHAREKËS TË CILAT I MENAXHON DUP, SI PROJEKTE PËR 

SINJALIZIM, DEPONITË ILEGALE, TRAJTIM TË HAPËSIRAVE PUBLIKE DHE 

RENOVIM TË PULLAZËVE TË OBJEKTEVE KOLEKTIVE. 

 
2.4.1. Trajtimi i hapësirave publike 

PËRMES KËTIJ PROJEKTI KAPITAL, DREJTORIA JONË KA ANALIZUAR ME KUJDES 

NEVOJAT MË TË MËDHA PËR TRAJTIM TË HAPËSIRAVE TË PËRBASHKËTA 

PUBLIKE, KU PËRMES KËTIJ PROJEKTI DERI NË KËTË FAZË JANË REALIZUAR 

KËTO PUNIME : 
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Foto 5. Gjatë trajtimit të hapësirave publike 

o Rregullimin e hapësirave publike në disa zona dhe sheshe në qendër, si te sheshi “Besim Ndreca”, 

Varrezat e familjes Berisha dhe zona përballë varrezave,etj. 

o Janë trajtuar rrethrrotullimet në zonë urbane me trajtim dhe rrafshim të dheut, mbjellje të barit dhe 

mbjellje të luleve. 

o Mbjellja e luleve dekorative në zonë Urbane. 
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o Gjithashtu, gjatë kësaj kohe është përgaditur projekt propozimi për trajtimin e pllatosë së Qendrës 

zejtare I, e cila synohet të inciohet dhe trajtohet përmes këtij projekti kapital. 

  

Foto 6. Gjatë trajtimit të hapësirave publike 

 
 

2.4.2. Trajtimi i deponive Ilegale : 

PËRMES KËTIJ PROJEKTI, I CILI MENAXHOHET NGA DREJTORIA E INSPEKCIONIT-

PERKATËSISHT INSPEKTORIT TË MJEDISIT, JANË ANALIZUAR ME KUJDES 

NEVOJAT MË TË MËDHA PËR TRAJTIM TË HAPËSIRAVE TË MBULUARA NGA 

MBETURINAT, KU KANË FILLUAR TË TRAJTOHET DISA NGA DEPONITË MË TË 

MËDHA NË KOMUNË. 
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Foto 8. Disa Deponi Para dhe Pas Pastrimit 

Foto 7. Disa Deponi Para dhe Pas Pastrimit 
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2.4.3. Sinjalizimi Vertikal dhe Horizontal : 

GJATË VITIT TË KALUAR (QERSHOR, 2019), KOMUNA KISHTE NËNSHKRUAR 

KONTRATË 1 VJEQARE ME NJË KOMPANI PËR VENDOSJE TË SINJALIZIMIT 

HORIZONTAL DHE VERTIKAL NË INFRASTRUKTURËN RRUGORE. PËRKUNDËR 

PËRPJEKJEVE TË VAZHDUESHME NGA ANA E KOMUNËS PËR REALIZIM TË 

KONTRATËS, KOMPANIA REZULTOI E PAPËRGJEGJSHME NË REALIZIM TË 

KONTRATËS SIPAS AFATEVE KOHORE PËR REALIZIM TË PUNIMEVE. SI REZULTAT I 

KËSAJ, NË FILLIM TË KËTIJ VITI, KOMUNA KA SHKËPUTUR KONTRATËN NJË 

ANSHËM ME OPERATORIN EKONOMIK. 

NË KËTË FORMË, DREJTORIA KA PËRGADITUR DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM 

PËR INICIM TË PROCEDURAVE PËR LIDHJEN E NJË KONTRATE TË RE. PRESIM QË 

NË FILLIM TË 6-MUJORIT TË DYTË, TË LIDHET KONTRATA DHE DREJTORIA TË 

VAZHDOJË ME ZBATIM TË SAJ NË BAZË TË PRIORITETEVE TË CAKTUARA. 

 
2.4.4. Renovimi i Pullazeve të objekteve kolektive të banimit : 

KY PROJEKT ËSHTË VAZHDIMËSI NGA VITI PARAPRAK, KU GJATË KËTIJ 6-MUJORI 

JANË BËRË KËTO ZHVILLIME: 

o Finalizimi i pullazeve të Banesa në pronë publike në afërsi të urës së madhe. 

o Renovimi i pullazeve të banesa e verdhë përgjatë lumit “Toplluha”. 

o Pjesërisht fasadimi i objektit kolektiv (vetëm njëra fasadë) përgjatë rrugës “Abdyl Rama” 

o Si dhe gjatë kësaj periudhe janë analizuar, inspektuar disa objekte të cilat planifikohet përmes 

kontratave të ardhshme të renovohen. 

Foto 11. Gjatë realizimit të punimeve në pullazet e banesave kolektive 

 

2.5. Hartimi i Planit për Menaxhimin e Parkingjeve 
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PARKINGJET NË VEND JO TË DUHUR, MOS RESPEKTIMI I KRITEREVE TË 

CAKTUARA NGA DUP GJATË NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE, PARKING PARA HYRJEVE 

TË OBJEKTEVE PUBLIKE, PARKIMI NË RRUGË, PARA HYRJEVE TË SHKOLLAVE DHE 

OBJEKTEVE TË INSTITUTICIONEVE TJERA PUBLIKE, PARKING APO BLLOKIMI I 

ZONAVE TË PARKINGEVE NË PRONE PUBLIKE VETEM PËR BIZNISE PRIVATE PARA 

LOKALEVE JANË VETEM DISA NGA PROBLEMET ME TË CILAT BALLAFAQOHET 

KOMUNITETI SI DHE ZONA URBANE NË SUHAREKË. DUKE MARRË PARASYSH 

ANALIZËN E GJENDJES EKZISTUESE, DHE 
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NEVOJAT PËR NJË MENAXHIM MË TË MIRË TË PARKINGJEVE, KOMUNA NË VITIN 

PARAPRAK KA FILLUAR HARTIMIN E PLANIT PËR MENAXHIMIN E PARKINGJEVE. 

QËLLIMI KA QENË PËRMBUSHJA E KËRKESAVE DHE NEVOJAVE TË QYTETARVE 

DUKE ARRITUR NJË ZGJIDHJE EFIKASE TË PROBLEMIT PËR ÇËSHTJEN QË KA TË 

BËJË ME PARKIMIN NË QYTET. DHE KY LLOJ PLANI SYNOHET TË JETË MËNYRA MË 

E MIRË E ZGJIDHJES QË PËRMES OFRIMIT TË DREJTË DHE TË NJEJTË TË 

VENDPARKINGJEVE PËR TË GJITHË QYTETARËT DHE NË TË NJEJTËN KOHË TË 

JETË EDHE ZGJIDHJE AFATGJATE DUKE RESPEKTUAR NË TËRËSI NORMAT DHE 

STANDARDET E FUNKSIONALIZIMTI TË TYRE DHE NË RAPORT ME PLANET 

ZHVILLIMORE DHE RREGULLUESE. 

DUP SI SEKTOR I RËNDËSISHËM I KOMUNËS DO T’I PËRKUSHTOHET ZHVILLIMIT, 

MIRËMBAJTJES DHE PËRMIRËSIMIT TE CILËSISË SË SHERBIMEVE QË OFRON DHE 

DO TË SYNOJË QË VAZHDIMISHT TË MUNDËSOJË QASJE PËR VENDET E PARKIMIT 

PËR TË GJITHË QYTETARËT QË KANË NEVOJË PËR KËTO SHËRBIME. SYNIMI I DUP-

SË ËSHTË TË ARRIJË STRANDARDE TË LARTA NË VEPRIMTARINË E PARKIMIT QË 

ËSHTË EDHE THELBI PËR THEMELET E ZHVILLIMT TË INFRASTRUKTURËS PËR TË 

ARDHMËN SI DHE PRODUKTIVITETI DHE IMPLEMENTIMI I RISIVE PROJEKTUESE 

ME SYNIME INOVATIVE. PLANI SI I TILLË KA FILLUAR TË HARTOHET NË VITIN 2019 

DHE GJATË VITIT 2020 SYNOJMË TA PËRFUNDOJMË DHE MIRATOJMË NË 

KUVENDIN KOMUNAL. 

 

NGA ANA E KRYETARIT TË KOMUNËS ËSHTË FORMUAR NJË GRUP PUNUES, TË 

CILËT ME PËRKUSHTIM JANË DUKE ANALIZUAR DHE TRAJTUAR ÇDO 

PROBLEMATIKË AKTUALE DHE ME PROPOZIME JANË DUKE MUNDËSUAR 

ZGJIDHJEN FUNKSIONALE TË PARKINGJEVE. NORMALISHT, PROJEKT-PLANI DO TË 

PREZANTOHET PARA QYTETARËVE, TË CILËT PËRMES SUGJERIMEVE DO TË NA 

NDIHMOJNË EDHE MË TUTJE KOMPLETIMIN KËTIJ PLANI. 

 

2.6. Trajtimi/legalizimi i objekteve pa leje ndërtimi 

ME HYRJEN NË FUQI TË LIGJIT PËR TRAJTIMIN E OBJEKTEVE PA LEJE, KOMUNA 

ËSHTË MOBILIZUAR NË FORMËN MË TË MIRË TË MUNDSHME QË KY LIGJ TË 

ZBATOHET NË SUHAREKË. ME FORMIMIN E GRUPIT PUNUES NGA KRYETARI I 

KOMUNËS, JEMI PËRKUSHTUAR QË GJATË VITIT 2019-2020 PRIORITET TË JETË 

SHQYRTIMI I KËRKESAVE TË QYTETARËVE PËR TRAJTIM TË OBJEKTEVE PA LEJE. 
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PAS FUSHATAVE TË SHUMTA VETDIJËSUESE GJATË VITIT TË KALUAR, KËTË VIT 

DREJTORIA ËSHTË PËRKUSHTUAR NË SHQYRTIM TË KËRKESAVE, KU ME 

PRIORITET JANË SHQYRTUAR KËRKESAT E OBJEKTEVE TË KATEGORIVE TË DYTA. 

SITUATA E PANDEMISË, SIKUR NË ÇDO FUSHË TJETËR, KA NDIKUAR EDHE NË 

PROCES TË LEGALIZIMIT. NUMRI I KËRKESAVE GJATË KËSAJ PERIUDHE KANË 

RËNË NDJESHËM, DHE VARËSISHT NGA SITUATA, NE SI DREJTORI PO 

PËRKUSHTOHEMI PËRMES RRJETEVE SOCIALE T’I INFORMOJMË QYTETARËT 

RRETH LEHTËSIRAVE NË PROCES TË LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE. 
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VLEN TË CEKËT QË GJATË VITIT 2020, DUP KA PRANUAR 76 KËRKESA PËR 

LEGALIZIM TË OBJEKTEVE, NGA KËTO KËRKESA 25 OBJEKTE JANË LEGALIZUAR, 8 

KËRKESA KANË HYRË NË LISTË TË PRITJES, KURSE KËRKESAT TË TJERA JANË NË 

PROCES, KRYESISHT NË PROCEDURA TË PAGESËS SË TAKSËS PËR LEGALIZIM, APO 

DUKE U REGJISTRUAR NË KADASTËR. 

 
3. Punë të përgjithëshme në bashkëpunim me drejtoritë Komunale dhe 

institucione të tjera 

o Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal në bashkëpunim me Ekipin Komunal për Planifikim, Këshillin e 

Ekspertëve, Ekspert nga jashtë komunës, Ndërmarrjet Publike dhe Private, etj. 

o Hartimi i Hartave Zonale të Komunës në bashkëpunim me Ekipin Komunal për Planifikim, Këshillin 

e Ekspertëve, Ndërmarrjet Publike dhe Private, etj. 

o Menaxhim dhe Mbikqyrje të Projekteve Kapitale përpos ato të Drejtorisë, vlen të ceken 

mbikëqyrja e “Sheshit të Qytetit” dhe “Shtëpisë së Kulturës”, si ndër projektet më të rëndësishme 

gjatë këtij viti për Komunën e Suharekës. 

Foto 8. Mbikëqyrja e “Shtëpisë së Kulturës” 
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Foto 8. Mbikëqyrja e “Shteshit të Qytetit” 

 

Foto 9. Mbikëqyrja e “Rezervuarit të ujit në Reqan” 

o Koordinim dhe bashkëpunim me të gjitha Drejtoritë për realizim sa më të mirë të Projekteve me 

rëndësi për Komunën. 

o Pjesëmarrje në komisione për Hartim të rregulloreve komunale. 

o Pjesëmarrje në shumë komisione tjera vlerësimi, pranime teknike, rreth procedurave të prokurimit 

publik, rreth kontrollimit të projekteve të ndryshme, testimi dhe vlerësimi i pranimit të 

shërbyesëve civil,etj. 

o Dorëzim të raporteve të ndryshme varësisht nga kërkesat e Kryetarit, si raporte javore, mujore, 3- 
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mujore, 6- mujore të Drejtorisë. Si dhe raporte të tjera të ndryshme si për mbarëvajtjen e 

Projekteve 
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ME RËNDËSI, RAPORTE TË KOMISIONEVE TË NDRYSHIME PËR PUNË TË 

CAKTUARA, ETJ. SI DHE RAPORTE TË NDRYSHME PËR NIVELIN QËNDROR. 

 
4. Përmbyllje 

GJYSMA E PARË E VITIT 2020 PËR DUP KA QENË NJË VIT MJAFT SFIDUES NË 

REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË DREJTORISË. NË PËRGJITHËSI PUNA NË DUP 

ËSHTË KRYER MIRË EDHE PËRKUNDËR NUMRIT TË VOGËL TË STAFIT DHE 

PANDEMISË COVID-19, KU PUNA ËSHTË ZHVILLUAR VETËM ME STAF ESENCIAL. 

KËTË PERIUDHË, PUNA MË E MADHE ËSHTË PËRQENDRUAR NË KOMPLETIMIN E 

DRAFTIT TË PZHK-SË DUKE PËRFSHIRË REKOMANDIMET E MMPH-NË PËR HAPJEN 

E SHQYRTIMIT PUBLIK, SHQYRTIMIN E KËRKESAVE TË QYTETAREVE E SIDOMOS 

TË KUSHTEVE DHE LEJEVE NDËRTIMORE DHE LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE, 

MENAXHIMIN DHE MBIKËQYRJEN E PROJEKTEVE KAPITALE, INICIMIN E 

PROJEKTEVE VARËSISHT NGA PLANIFIKIMI I BUXHETIT ETJ. 

GJITHASHTU, NDËR PRIORITETET ME RËNDËSI TË VEQANTË ËSHTË EDHE HARTIMI 

I HARTAVE ZONALE TE KOMUNES I CILI MBULON TËRË TERRITORIN E SAJ, SI 

DOKUMENTI I 2-TË MË I RËNDËSISHËM PAS PZHK-SË. 

 
Vlen të ceket se: 

- ÇDO DITË PO RRITET TRANSPARENCA E PUNËS SË DREJTORISË. 

- PËRKUNDËR KËTIJ FAKTI, PËRKUSHTIMI NDAJ KËRKESAVE QË INKASOJNË TË 

HYRA FINANCIARE PËR KOMUNËN, JANË TRAJTUAR ME PRIORITET, DUKE 

ARRITUR KËSHTU 70% TË TË HYRAVE VJETORE TË PLANIFIKUARA PËR 6 MUAJ. 

-NUMRI I KËRKESAVE NË DREJTORI KA RËNË NDJESHËM PËR SHKAK TË 

PANDEMISË. MIRËPO KËTU VLEN TË CEKET SE NJË PJESË E KËRKESAVE TË 

TRAJTUARA GJATË KËSAJ KOHE KANË QENË TË KATEGORISË SË II-TË, E QË KËTO 

KËRKESA, MARRIN MË SHUMË KOHË NGA STAFI PËR NJË TRAJTIM MË TË 

VEQANTË PËR SHKAK TË RENDESISË DHE KAPACITETIT VOLUMINOZ TË TYRE. 

-NË HARTIMIN E DOKUMENTEVE TË REJA TË PLANIFIKIMIT URBAN POTENCOHET 

SI PRIORITET PËRMBLEDHJA E TË GJITHA PLANEVE TJERA TË APROVUARA DHE 

HARMONIZIMI I TYRE NË MES VETI DUKE KRIJUAR KËSHTU NJË TËRËSI URBANE 

PLANIFIKUESE. 
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ZYRTARË 
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LË 

-SI REZULTAT I PRANISË SË PANDEMISË, REDUKTIMET E PËRKOHESHME TË 

STAFIT NË ZYRAT E KOMUNËS (PËR SHKAQE SIGURIE NË SHËNDET DHE ZHVILLIM 

TË PANDËRPRERË TË CIKLIT TË AKTIVITETEVE TË DREJTORISË), DUKE U 

THIRRUR NË 

VENDIMET E LËSHUARA NGA  AUTORITETET QENDRORE, NGA DUP  KA FILLUAR  

EDHE SISTEMI I  TRAJTIMIT T NDEVE 

NË 

DISTANC ËR FILLIM PO DUKET EFIKAS. 

- PËRKUNDËR STAFIT TË KUFIZUAR, ANGAZHIMI I SECILIT ZYRTARË KA QENË 

MAKSIMAL NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË DREJTORISË. 
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Sfidë: 

-SITUATA E SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID 19, MEQË RAST KA NGADALËSUAR 

PROCESIN E PUNËS, KU KRYESISHT GJATË KËSAJ PERIUDHE, DREJTORIA KA 

PUNUAR ME STAF ESENCIAL DHE PËRMES PUNËS NË DISTANCË. 

-MUNGESA E ZYRËS SË PLANIFIKIMIT NË NIVEL TË DREJTORISË DHE MUNGESA E 

STAFIT TË MJAFTUESHËM PËR TU MARRË ME PROCESIN E PLANIFIKIMIT 

MINIMUM NJË UDHËHEQËS DHE DY ZYRTAR. 

- Mungesa e stafit të mjaftueshëm edhe për detyrat, obligimet dhe proceset tjera. Vlen të cekët që 

njëri zyrtarët ka dalë në pension këtë periudhë dhe ende nuk zëvendësuar pozita për shkak të 

ndërrimit të ligjeve. 

- Hapësirat e ngushta dhe numri i vogël i zyrave të urbanizmit. 

-ZVARRITJE E PROCESIT TË PLANIFIKIMIT PËR PZHK SI PASOJË E SPECIFIKAVE TË 

TIJ SI REZULTAT I NDRYSHIMIT TË METODËS DHE PROCEDURAVE NGA MMPH ME 

DISPOZITA LIGJORE NË FUQI, NGA AI PARAPRAK KUR ËSHTË HARTUAR. 

-MANGËSI TË DHËNAVE NË SEKTOR TË NDRYSHME TË KËRKUAR NGA FORMULARËT 

E MMPH PËR HARTIMIN E PROFILIT TË KOMUNËS PËR DOKUMENTIN PZHK. 

-MOS PËRMBYLLJA E PROJEKTEVE TË PRRH TË CILAT KANË KALUAR PROCESIN E 

SHQYRTIMIT DHE PENGESAT NGA MMPH PËR ZBATIM TË KATËR PRRH TË 

APROVUARA NGA ASAMBLEJA KOMUNALE. 

-FILLIMI I PROCESIT TË LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE, PËRKUNDËR RRITJES SË 

DETYRAVE, STAFI MBETET I NJEJTË. 

 
 

ME PËRKUSHTIMIN QË KEMI, DUKE SHPRESUAR QË SITUATA PANDEMIKE TË 

PËRMISOHET, PRESIM QË GJYSMA TJETËR E VITIT TË JETË MË I SUKSESSHËM SE KY 

VIT QË PO E LËJMË PAS. 

 

 

 

ME 

RESPEKT

, 

 

DREJTOR I 

DREJTORISË: 

SANIE 

KUQI 



26 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 

 

 

 
 
 

  



52 

 

 

 

 

Drejtoria për Shërbime Pronsore-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 e Hapura për dhënien në shfrytëzim afatgjatë prej 15 (pesëmbëdhjetë) deri 99 

(nëntëdhjetë e nëntë) vite të pronës së paluajtshme komunale: 

KONKURIM TË HAPURNr.01/2020 

1.  Parcelat kadastrale: -  Nr.2785/25 me sipërfaqe prej 8000 m², sipas planit rregullativ “depo 

ndërtimore” , pasuri shoqërore në emër të “Komuna e Suharekës”.   

Në bazë të vlerësimit të lartëcekur Komisioni për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme 

komunale, rekomandon si fitues  : Granit shpk &Euro Besi  . 
 

KONKURIM TË HAPURNr.02/2020 

 

Për dhënien në shfrytëzim afatgjatë prej 15 (pesëmbëdhjetë) deri 99 (nëntëdhjetë e nëntë) vite të pronës së 

paluajtshme komunale: 

1. Parcelat kadastrale: P-72116046-01165-5, me sipërfaqe të përgjithshme prej; 1928m². 

Nga sipërfaqja e përgjithshme e cekur më lartë ndahen 1490m², për ndërtimin e objektit afarist 

banesorë, me destinim sipas planit zhvillimorë komunalë ndërtim. 
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Në bazë të vlerësimit të lartëcekur Komisioni për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme 

komunale, rekomandon si fitues  : Bashkim Hoxha & Sami Elshani. 
 

KONKURIM TË HAPURNr.03/2020 

Në bazë të vlerësimit të lartëcekur Komisioni për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme 

komunale, rekomandon si fitues  : 

1.1 Ruzhdi Jupaj djali i dëshmorit Ruzhdi Jupaj për  banesen  e cila gjendet në rrugën “Brigada 
123” në Suharekë, Blloku “C” shifra 19, Nr.23, sipas sistemit të unifikuar të adresave , kati VI 
me sipërfaqe të përgjithshme prej S=64.66m², pasuri shoqërore në emër të Komuna e 
Suharekës. 

1.2 Shyhrete Bytyçi bashkëshortja e dëshmorit Hamzi Bytyçi për banesen e cila gjendet në 
rrugën “Brigada 123” në Suharekë, Blloku “B2” shifra 12, Nr.26, sipas sistemit të unifikuar të 
adresave , kati VI me sipërfaqe të përgjithshme prej S=61.70m², pasuri shoqërore në emër 
të Komuna e Suharekës. 

1.3 Femije Hoti bashkëshortja e dëshmorit Hysen Hoti banesa e cila gjendet në rrugën “Brigada 
123” në Suharekë, Blloku “B2” shifra 12, Nr.31, sipas sistemit të unifikuar të adresave , kati 
VII me sipërfaqe të përgjithshme prej S=61.70m², pasuri shoqërore në emër të Komuna e 
Suharekës. 

 

KONKURIM TË HAPURNr.04/2019 

( I shpallur me date 12.12.2019, ndërsa vlersimi është bërë me date 20.01.2020). 

Për dhënien në shfrytëzim afatgjatë deri  99 (nëntëdhjetë e nëntë) vite të pronës komunale : 
1.1 Banesa, e cila gjendet në rrugën “Brigada 123” në Suharekë, objekti “B” hyrja “H-

4, Nr. 58”sipas sistemit të unifikuar të adresave, kati IX, me sipërfaqe të 
përgjithshme prej S=66.31m², numri I banesës Nr. B9/5, pasurisë shoqërore në 
emër të Komuna e Suharekës. ( Fitues Shemsie Gashi). 

1.2 Banesa, e cila gjendet në rrugën “Brigada 123” në Suharekë, objekti “B” hyrja “H-
4, Nr. 58” sipas sistemit të unifikuar të adresave, kati X, me sipërfaqe të 
përgjithshme prej S=66.31m², numri I banesës Nr. B10/5, pasurisë shoqërore në 
emër të Komuna e Suharekës. ( Fitues Merita Bajraktari) 
 

ANKAND PUBLIKNr.03/2019 ( Vlersimi dhe rekomandimi është bërë 24.02.2020). 

Për dhënien në shfrytëzim afatshkurtë deri 10 (dhjetë) vite të pronës së paluajtshme komunale: 

1. Parcela kadastrale:- P-72116046-02785-79 me sipërfaqe të  përgjithshme prej 39779m², 

ZK Suharekë, vendi i quajtur “Shiroko”. Nga sipërfaqja e përgjithshme prej ; 200 m² 

ndahen për ndërtimin e lokalit afarist të karakterit të përkohshëm. ( Fitues Shkëlqim 

Ramaj). 

 

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

pronës komunale ka përgadit RAPORT VLERESIMI DHE REKOMANDIMI. 

-Inicimi i kërkeses për Asamblen Komunale për ndarjen e parcelës kadastrale për varreza.  P-

00979-0 ZK Duhël, me sipërfaqe prej 6500m², nga sipërfaqja e përgjithshme 11422m². 
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-Inicimi i kerkeses për Asamble Komunale, per dhenien ne shfrytezim te parcelave kadastrale ne 

ZK Duhel, Prone shoqerore e KK Suharek. 

-Inicimi i kerkeses per asamblen komunale per dheninen ne shfrytezim te prones komunale ZK 

Studenqan , me destinim  “ thyerja dhe eksploatimi i gurit- gurëthyes”. 

- Kembimi i pronës komunale me pronën private  bazuar në vendimin e Asambles Komunale . 

MARRËVESHJA (për kompenzimin e pronës private me bonus ndërtimi në objekt ), dy 

marrveshje ndërmjet drejtoris së Shërbimeve Pronësore dhe pronarëve privat, ku nga kto 

marrëveshje komuna ka përfitu pronë në sipërfaqe të përgjithshme 455m², prone e cila sipas 

planit Zhvillimore Urban është parapar zgjerimi i rrugës “ Brigada 123” 

RAPORTI I PUNES PER PERIUDHEN JANAR-QERSHOR 2020 

NE SEKTORIN E PRONËS ËSHTË: 

 

- Faza  përgaditore për shpronësim të pronës private për subjektin kërkues “ Hidroregjioni 

Jugor” njësia punuese në Suharekë , Vendimi preliminar për shpronësim. 

- Aktvendime për bartje të trollit ndërtimor në librat kadastral. 

- Konkluzione për bartje . 

- Përgjigjje për Avokaturën publike për qështje pronësore. 

- Ripërtritje të kontratave. 

- Regjistrim për legalizim të objekteve -74 

 

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

 

1 JANAR 10551.00€ 

2 SHKURT 10788.00€ 

3 MARS 4900.00€ 

4 PRILL 202.00€ 

5 MAJ 3151.00€ 

6 QERSHOR 6777.00€ 

 

 

 

 

Lendet ne sektorin e KADASTRIT për periudhën Janar- Qershor 2020 

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

Aktvendime për bartjen  epronsis 81 68 31 02 79 44 305 
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Aktvendime për ndarjen dhe 

regjistrimin e parcelave kadastrale 

 

118 105 39 06 57 83 408 

Aktvendime për regjistrimin e 

hipotekes 

3 4 2 00 02 1 12 

Aktvendime për lirimin e hipotekës 4 1 1 00 01 2 09 

GJIHSEJT: 206 178 73 08 139 130  

 

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

Qertifikata që posedojn pasuri 463 491 192 0 136 297 1597 

Qertifikata që nuk posedojn pasuri 145 144 71 0 14 44 418 

Kopje planit 67 43 30 0 43 32 215 

Kërkesa për Kordinata 54 46 21 0 33 39 193 

Identifikime në zyrë 60 40 20 25 30 150 325 

Dalje në teren 2 2 1 0 1 3 9 

Regjistrimi në C  MAP 110 140 100 10 160 200 720 

Ekspertiza 3 2 1 0 0 2 9 

Historiat 3 1 0 0 1 2 7 

Regjistrim të lëndëve 27 23 9 0 12 11 82 

 

 Gjat këtyre muajve kemi pasur\dalje në terren nga sektori i kadastrit dhe nga sektori i 

pronës, ku është bërë piketimi  dhe inqizimi i rrugëve të cilat kan shërby për hartimin e 

projekteve, 

- 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. 

-  

                                                                                     Drejtori i Drejtorisë: Emrush BYTYÇI 

                                                                                                                          ___________________        
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