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Raporti  6 Mujor i Kryetarit të Komunës së Suharekës 

Viti 2021, ka filluar me realizimin e shumë projekteve të cilat janë caktuar sipas Planit të Punës për këtë vit kalendarik.  

Përmes prezentimit të mëposhtëm të secilës drejtori dhe sektorëve të caktuar, do të njoftoheni për të dhënat konkrete 

në secilin dikaster dhe sektor në drejtoritë në Komunën e Suharekës.  

Natyrisht përmes njoftimeve publike, mediave, rrjeteve sociale, diskutimeve publike me qytetarë ne kemi 

njoftuar ecurinë e vazhdimit të projekteve dhe punëve të përditshme.    

Më poshtë për secilën drejtori, po publikojmë të dhënat konkrete.  

Drejtoria për Shërbime Publike, Mjedis dhe Emergjencë 

 

 

Sektori i Shërbimeve publike 

 

Në koordinim me zyrtarët e drejtorisë , kemi pranuar 457 lëndë, po ashtu gjatë kësaj periudhe kemi vizituar dhe 

kthyer përgjigje për palët. 

 

Kryerja e faturave të ujit,rrymës,telefonit,mbeturinave, projekteve të ndryshme, si dhe shumë faturave të komunës. 

Përgaditja e kërkesave të KEDS-it për pëlqimet konkrete të tyre si dhe pëlqimeve të qytetarëve, kërkesa të shpeshta 

në KEDS, për vendosjen e njësorëve të rrymës si dhe shumë kërkesa të ndryshme sipas nevojës së Komunës. 

 

 

 
 
Në projektin Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit e kemi realizuar projektin 100 %, ku janë pastruar, 
mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve lokale në komunë, larja e rrugeve, mirëmbajtja dhe pastrimi i shesheve ne 
komune, mirëmbajtja dhe pastrimi i varrezave, largimi i mbeturinave shtazore, largimi dhe transporti i 
mobiljeve shtepiake me vellim te madh.  

 Po ashtu projekti mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit është nënshkruar në muajin Mars, është projekt 12 
mujor. Vlera e projketit arrin 137,066.42 euro. Ku deri më tani e kemi realizuar 118,993.25 Euro apo 86.81 
%. 
 

o Pastruar rrugët qytetit me një distancë prej 185679 m’, 

o  Larja dhe rrugëve lokale ne qytet me një distancë prej 123786 m’,  

o Mirëmbajtja dhe pastrimi i shesheve, shtigjeve te ecjes, lapidareve me një hapësirë prej 134400 m2,  

o Pastrimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimeve, varrezave te qytetit me një hapësirë prej 34,416 m2,  

o  Mirëmbajtja e gjelbërimeve ne parqet, sheshet, shtigjet e ecjes etj me nje hapësirë 213248 m2,  

o Mirëmbajtja dhe pastrimi i shtratit të lumit me një distancë 400 m’.  
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o Ujitja e hapsirave të gjelberuar 21281 m2,  

o Mirëmbajtja e banesave kolektive me sasi prej 288 sosh.  

o Largimi dhe transporti i mbeturinave shtëpiake me vëllim të madh 182.7 ton,  

o Largimi i mbeturinave shtazore 85 copë.    

 

 Pothuajse gjatë tërë vitit i kemi pranuar dhe vizituar kërkesa të ndryshme, ku po ashtu i kemi vizituar.  

 Gjithsej 459 kërkesa (100%),  

 

 Me aktpercjellës 10 (2.18%), 

  Të miratuar 198 (43.14%),  

 Të refuzuar 167 (36.38%),  

 Në proces  82sosh (17.86%),  

 Hedhur posht 1 (0.22%),  

 Pezulluar 1 (0.22%),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve 
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Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 
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Nga data 08-11 janar 2021 në Komunën e Suharekës ka pasur reshje atmosferike sipas së cilës janë shkaktuar 
vërshime në disa fshatra dhe një pjesë e qytetit. 
 
Duke e parë situatën në vend menjëherë është formuar Shtabi Emergjent me të gjitha kapacitetet të cilat i posedon 
Komuna. 
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Ndihma e shpejtë është pozicionuar menjëherë në disa fshatra, pas daljes së ujit nga shtrati i lumit, tek rrugët e 
pakalueshme dhe te disa familje tek të cilat i janë mbushur oborret dhe zakonisht katet përdhesë me ujë të 
shkaktuara si pasojë e  vërshimeve. 
 
Ekipet duke përfshirë edhe zjarrfikësat kanë qenë 24 orë në teren dhe pranë çdo situate të shkaktuar në vend. 
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Pasi komuna ka specifika sipas pozitës gjeografike malore ka pasë edhe reshje të borës me të cilën është komplikuar 
edhe më shumë situata në vend duke e bërë të pamundur edhe kalimin e disa rrugëve në fshatrat malore, që është 
dashur urgjent të largohen edhe drunjët e rrëzuar në rrugë pastaj të intervenohet në vendet ku kishte vërshime. 
 
Për gjendjen e krijuar  ka pasur gatishmëri për ndihmë edhe nga FSK-ja dhe LMT austriake me seli në Suharekë, 
grupe të shoqërisë civile, organizata vullnetare etj. Gjithashtu qytetar vullnetar për bashkëpunimin e shkëlqyer duke 
ofruar  ndihmë,  të gjithë kryetarët e degëve të partive  politike  dhe kryetarët e fshatrave të cilëve i’u jemi shumë 
mirëhjohës dhe falendërues për vullnetin dhe gatishmërinë e treguar.  
 
Dëme janë shkaktuar në Infrastrukturën e Përgjithshme,Ekonomitë Familjare,Objektet afariste-bizneset,Bujqësi dhe 
Objektet Institucionale. 
Mbi 180 kërkesa janë adresuar në drejtorinë tonë, të gjitha janë vizituar dhe shqyrtuar nga komisoni i formuar, ku 
edhe janë kompensuar nga Ministria e Pushtetit Lokal me vlerë totale prej 58,000e në amvisëri. 
Gjithashtu edhe për infrakstrukturë nga Komuna është ndarë fondi emergjent për rrugë, mur mbrojtës. 
 

 

 

 

 Po ashtu gjatë kësaj periudhe janë ndihmuar edhe shumë familje me pako ushqimore të cilat janë me kushte tejet të 

vështira ekonomike. 
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Gjithashtu  gjatë kësaj periudhe gjashte mujore kemi pranur një donacion nga Gjermania, përkatësisht nga 

Internationales Bildungs-u. Sizialwerk gGmbH-Herrn Prof. Dr. Dr. H.c Heinrch Schnatmann me të mirat materiale 

për Komunën tonë, përkatësisht për qytetarët që kanë nevojë dhe që e kanë gjendjen e rëndë ekonomike. 

Në bazë të kërkesës së Handikos drejturar drejtorisë tonë, një pjesë të tyre menjëherë e kemi ndarë për  këtë. 
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Inspektori I preventives së Zjarrit 

 

Më poshtë do të evidentojmë punët të cilat janë kryer në periudhën kohore Janar-Qershor 2021 duke u bazuar në 

Planin vjetor të punës. 

 

1.Inspektime të rregullta........................................................................24 
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2.Inspektime fillestare.............................................................................4 

 

3.Në sektorin Publik................................................................................7 

 

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

 

5.Inspektime kontrolluese.....................................................................20 

 

6.Masa të shqiptuara.............................................................................110 

 

7.Pelqime................................................................................................6 

 

8.Aktvendime.........................................................................................4 

 

9.Dalje në vendngjarje me rastin e zjarreve............................................7 

 

10..Shpërndarje e APEL-it nëpër fshatra mbi masat parandaluese  të zjarrit 

   gjatë sezonit të verës dhe korrje-shirjes 

 

11. Shkresa të ndryshme për drejtoritë dhe institucionet komunale......4 

 

Sektori për infrastrukturë 

Gjatë këtij gjashtë mujori janë kryer punët dhe shërbime si në vijim: 

Përgaditja e kërkesave  për zotim të mjeteve 

Menaxhimi i projekteve 

Pergjigje në kërkesa të ndryshme për institucionet e ndryshme 

Komision për vlerësimin e tenderëve 

Komision profesional me aktvendim te kryetarit te komunes, 
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Pergatitje te raporteve në kuadër të drejtorisë si dhe procedimi i lendeve per pagese - borgjeve te mbetura nga viti 

2020 

Arkivim i dokumentacionit per projekte te realizuara   

Asistencë profesionale pranë drejtorive tjera në kuadër të menaxhimit të projekteve. 

Takime për diskutime dhe vlerësimin e gjendjes së projekteve 

Punimet që kanë përfunduar dhe janë duke u realizuar në teren si në vijim: 

 Reshtan- Ndërtimi I rrugëve lokale “Flamuri i Arbërit”, “Arbëri –Dea”,  “Mehmet Bytyqi”, si dhe rrugë të tjera 

lokale   

Në proces të realizimit 2 kontrata – Rregullimi i rrugeve në Grejkoc dhe Dvoran 

Ndërtimi i rrugëve lokale në Semetisht (ka perfunduar). 

Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë  (ka perfunduar). 

Ndërtimi i rrugëve lokale në Terrnje (ka perfunduar ). 

Ndërtimi i rrugëve lokale në Bllacë (ka përfunduar , projekti është në proces të certifikimit të punëve). 

Maqitevë-Ndërtimi i rrugëve lokale në Maqitevë ka filluar me punimet, në ditët në vijim pritet të arrihet plani 

dinamik ). 

 

Budakovë-Ndërtimi  rrugëve “ Kodra e Thatë”, “Kroi I Fshatit”, “Mulla Azemi” , “Azem Sahitaj”  70% janë të 

përfunduara. 

 

Dobërdelan-Ndërtimi i rrugëve  “Rahovecit”, “Jemin Cikaqi” ,”Bajram Shala” , “Shaqir Alija” të cilat 30% janë 

përfunduara. 

 

Dubravë-Rregullimi i rrugëve “Eqerem Rrustemi” , “Hajdar Isufi”, “Xhezair Maloku”, “Faik Selimi”, “Bafti 

Krasniqi-vazhdim  të cilat 20%  janë te përfunduara 20% 

 

Duhël- Rregullimi i rrugëve lokale “29Prilli” ,“Vëzhgimi”, “Selim Bujari”, “ Mehmet Bujari” dhe rrugë të tjera lokale 

të cilat 70% kanë përfunduar. 

Krushicë e Epërme- Ndërtimi i rrugëve lokale “Bafti Kodra” vazhdim, “Shtabi i UÇK-së” 

Leshan- Ndërtimi I rrugëve “Lagjja Lumit”, “Gashve” dhe “ Lagjja e Re” të cilat 65% kanë përfunduar 

Nepërbisht- Ndërtimi i rrugëve “Hysen Zeneli”, “Ymer B Shala”, “Hetem Shala”, “Baftijar Cufa”, “reqaku”, “ 

Fitimtarë”, “Golemi” 

Nishor- Ndërtimi I rrugëve lokale “Hamëz Balija”, “rrahman rexhepi” dhe rrugë të tjera lokale të cilat kanë 

përfunduar 70% 

Peqan- Ndërtimi I rrugëve  “Amarllah Hoxha”, “Lagja Gashi”, “Kolonja”, “Ismajl Grulaj” ,“13Korriku”, 

“Lulekuqet e Kosovës” 10% janë zhvilluar punimet 
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Reqan- Ndërtimi I rrugëve lokale : segment I rrugës “Fetajt”, “Azem Dauti” 40% e punëve janë kryer 

Sllapuzhan- rregullimi I rrugëve lokale  “ Vehbi Jahaj”, “Murat Sylaj”, “Nuhi Jemini dhe rrugë të tjera lokale 50% e 

punimeve janë të përfunduara 

Sallagrazhdë-Ndërtimi I rrugës “Zef Tunaj”,”Daut Sokoli”,”Ramadan Neziri”, “Hasan sejda”, “segment I rrugës 9 

Maji 

Studenqan- Rregullimi I rrugës “Makicajt”-vazhdim, “Rrethojat”, “Gurra e Fshatit”, Dëshmorët e Lirisë”, “Nipat e 

Lumës”, “Jasharajt” , “Berishajt”, “ Kosova”-vazhdim 80% e punëve janë të përfunduara 

Ndërtimi I shtretërve të lumenjëve dhe mirëmbajtja e tyre 

Ndërtimi I trotuarëve dhe parkingjeve në Topliqan-Leshan, “Doberdelan”, “Topliqan-Gjinoc” 

 Breshanc, Semetisht dhe Komunë 

Fondi Emergjent –Samadraxhë muri mborojtës i oborrit të shkollës dhe në fshatin Peqan rrugë dhe kanalizim të 

cilat 80 % e punëve janë të përfunduara 

Gjinoc- Ndërtimi  rrugëve lokale seg. “Pavarësia”, “Rrustem muharremaj”, “Nebih Osmani”, “Hajdar Avdullahu” 

Bukosh- Ndërtimi  I rrugëve “Smajl Bytyqi”-vazhdim, , “Januz Baraliu”, “Ylli Baraliu”, dhe Blerim Krasniqi” 60% e 

punëve janë të përfunduara  

Samadraxhë- Ndërtimi I rrugës “Martirët E luftës”, “Dëshmorët e Tivarit”, “Tringa Ismaili”, “Avdyl Voci”, 

“Tomori”, “Kalabria”-vazhdim 

Buzhalë-Ndërtimi I rrugëve lokale “Brahim avdyli”,-vazhdim, “Bujar Buzhala, “Rexh Buzhala”, “Murat Musliu” 

 

Sektori për Mjedis 

Përmes kësaj shkrese ju raportojmë se Zyrtari për Mbrojtje të Mjedisit gjatë muajve të lartëpërmendur të 01.01.2021-

30.06.2021 ka kryer aktivitete të cilat kanë qenë të parapara me kontratë dhe sipas përshkrimit të vendit të punës si 

dhe detyra tjera shtesë  jasht përshkrimit të vendit të punës. 

Zyrtari per mbrojtje te mjedisit kryesisht eshte marre me: 

 

- Përgjegje në shkresa të ndryshme mjedisore, mvaresisht nga karakteri i tyre. 

- Percjellje te proceseve dhe planeve te ndryshme me karakter mjedisor. 

- Dalje ne teren per lëndë të caktuara dhe monitorim te projekteve. 

- Percjellja dhe mbikqyrja e disa prej projekteve te ngarkuara me Aktvendim per disa nga projektet kapitale. 

- Përgaditja e LMK-ve sipas kërkesave të palëve , ku janë regjistruar 5 LMK. 

- Vizit punimeve në terenë sipas kontratave të cilat janë në menaxhim. 

- Përgaditja e Pelqimeve në parim sipas kërkesave , janë leshuar 4 Pëlqime në parim . 
  

 

 

Sektori për Emergjencë 
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Realizimi i numrit të përgjithshëm të interven, struktura e zjarreve dhe int.tjera Janar-Qershor 2021  

2021 
Nr.i përgj. Nr.i Nr. i  Nr.i Aksidente Vërshime Të  Të lënduar Të vdekur 

i daljeve zjarreve Teknike shërbimeve rrugore   rejsh zj. qyt.  tot zj. qyt. tot 

Janar 27 7 8 3 1 8 0 1 1 2 0 0 0 

Shkurt 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mars 24 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prill 18 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maj 10 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qershor 33 20 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsejtë 140 97 13 18 4 8 0 1 1 2 0 0 0 

 
 
 
 

 
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: 

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 saj, 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. 

Për të realizuar  detyrat dhe përgjegjësit të cilat burojnë nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale dhe kompetencat e deleguara 

natyrisht kemi mbajtur takime të rregullta me shefa të sektorëve si dhe stafin përgjegjës për ti bashkërenduar punët sipas 

planifikimit për vitin 2021. 

Si drejtori kemi paraqitur planin e punës si dhe planin e prokurimit, deri më tani mundë të themi se e kemi realizuar 100% 

planin e prokurimit, ku kemi zhvilluar procedurat sipas planit. 

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

është paraqitur kërkesë për raportim dhe sqarime kemi qenë të gatshëm, gjithashtu një rëndësi të veçantë zënë organizimi i 
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Diskutimeve Publike. 

Si drejtori pas pranimit të qarkores së pare jemi angazhuar në hartimin e Kornizës Afatmesme Buxhetore, ku kemi 

paraqitur prioritete dhe projektet tona për periudhën 2021-2023. 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, statutit të Komun Drejtoria e 

Administratës është e organizuar në këta sektorë: 

1.    Sektori i Gjendjes Civile 

2.    Sektori për Shërbime të Përbashkëta 

3.    Sektori i Arkivës 

4.    Sektori kundër Diskriminimit 

I. Shërbimi i hartimit dhe zbatimit të projekteve komunale dhe rajonale, me buxhete donatore (kryesisht 

Qeveria qendrore dhe EU IPA Funds)-AZHR-Jug/ERPK. 

1. Sektori i Gjendjes Civile 

Gjendja Civile është pushtet i deleguar nga niveli qendror, që vepron në kuadër të Komunave ARC/MBP (Agjencia e 

Regjistrimit Civil/Ministria e Punëve ë Brendshme) 

Sektori i Gjendje Civile lëshon këto dokumente i në vijim: 

Certifikatat e gjendjes civile, regjistrimet e lindjeve, certifikatat e lindjes, certifikata  zëvendësuese e lindjes, certifikata e 

kurorëzimit, certifikatë zëvendësuese e kurorëzimit, certifikatat e vdekjes, certifikatat e vendbanimit, certifikatë e jetës në 

bashkësi familjar, certifikatat mbi statusin martesore, regjistrimi I fëmijës të gjetur – aktvendimit të qendrës për punë 

sociale ose aktgjykimit vlershëm, regjistrimet e më vonshme të lindjeve, regjistrimi I fëmijëve të lindur në botën e 

jashtme, lidhja e martesave- kurorëzimi, kurorëzimi me shtetas të huaj, regjistrimet e martesave të bëra jashtë Kosovës. 

 

 

Në kuadër të Gjendjes Civile janë në funksion  dy  E-Kioskave për shërbim të qytetareve  24/7 për dokumentet si: 

Certifikatë e lindjes, Ekstrakti i Lindjes, Certifikatë e Martesës, Certifikatë e Vendbanimit, Certifikatë e  Shtetësisë, 

Certifikatë e Vdekjes. 
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Prioritet i Drejtorisë për Administratë mbetet ofrimi i shërbimeve në mënyrë korrekt, transparente dhe në kohë sa më të 

shpejt të mundshëm, për të cilën vlerësojmë që ja kemi arritur. 

Për këtë periudhë gjithsej janë lëshuar këto dokumente: 

 

Nr. ҪERTIFIKATA 
 

1 Ekstrakt i lindje 16726 

2 Certifikatë lindje 6525 

3 Certifikatë martese 3831 

4 Certifikatë vdekje 1357 

5 Certifikatë vendbanimi 2002 

6 Certifikatë bashkësie familjare 3254 

7 Certifikatë e gjendjes martesore 884 

8 Certifikatë shtetësie 103 

9 Vërtetim nga arkivi 509 

 

 

Nr. MARTESA 
 

1 Martesa 190 

2 E rregullt 173 

3 Jashtë vendit 17 

4 RISHIKIM MARTESE 135 

5 Brenda vendit 133 

6 Jashtë vendit 2 

7 SHKURORËZIME 25 

8 ME ELEMNT TË HUAJ 24 

9 Bashkëshorti me shtetësi të huaj 7 

10 Bashkëshortja me shtetasi të huaj 17 

   
 

 

Nr. LINDJE 79 

1 Lindje e rregullt 51 
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2 Brenda vendit 20 

3 Jashtë vendit 31 

4 Me vonesë 28 

5 Brenda vendit 6 

6 Jashtë vendit 22 

7 VERIFIKIME 197 

8 Me numër personal paraprak 195 

9 Me gjenerim të numrit personal 2 

10 REGJISTRIMI I QYTETARIT 5 

11 Me vendim të komisionit për shtetësi 1 

15 Me nenin 31 4 

 

 

 

Nr. AKTVENDIMET 
 

1 Regjistrim i lindjes me vonesë 7 

2 Regjistrim  i vdekjes me vonesë 24 

3 Korrigjime-ndërrime 31 

4 Gjithsej Aktvendime 62 

5 Deklarata Vërtetime Konfirmime 27 

6 Përgjigjeje Gjykatave 73 

7 Martesa me të huaj 24 

8 Për humbje te Shtetësie 58 

9 Për fitim shtetësie 11 

10 Ekzekutimi i vendimeve 83 

   
 

 

 

Nr. VDEKJE 88 

1 E rregullt 67 

2 Brenda vendit 60 

3 Jashtë vendit 7 

4 Me vonës 21 

5 Brenda Venit 7 

6 Jashtë vendit 0 

 

2. Sektori i Shërbimeve të përbashkëta-Qendra për Shërbim të Qytetarëve 
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Qendra për Shërbim me Qytetarë është sektor organizativ i Drejtorisë për Administratë. Personeli i qendrës funksionon 

përmes komunikimit, këshillimit, informimit në mënyrë 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. 

Çdo shërbim publik që ofron komuna protokollohet përmes qendrës dhe secila drejtori duhet të jetë e lidhur me këtë 

qendër. 

Shërbimet të cilat ofrohen nga kjo qendër janë: pranimi dhe regjistrimi(protokollimi), 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 mënyrën e plotësimit të kërkesave. Gjithashtu pranimi dhe protokollimi i të gjitha faturave dhe 

procedimi për shqyrtim në drejtori përkatëse. 

 

Sektori QSHQ-ja në bashkëpunim me sektorin e gjendjen civile posedon kërkesat për korrigjim, ndërrim të emrit dhe 

mbiemrit, regjistrimin e lindjeve dhe vdekjeve me vonesë, si dhe kërkesa të natyrave të ndryshme, ku këto kërkesa 

protokollohet, skanohen dhe regjistrohen. 
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Çdo lloj kërkese, parashtrese, ankesë, 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 letërnjoftimit, përmbajtja e shkresës, 

bashkëngjitjen e dëshmisë për çdo lloj shkrese, data e kërkesës, nënshkrimi i palës. 

Për këtë periudhë raportuese në kuadër të Qendrës për Shërbim të Qytetarëve janë paraqitur gjithsej 28,357.00 kërkesa dhe 

shkresa të ndryshme. 

 

 

 

 

 

Raporti sipas departamenteve dhe statusit te zgjedhjes (Intranet) 

Shkurtesa Përshkrimi Pranuar Ne 

proces 

Miratuar Refuzuar Anuluar  Përfunduar  Totali 

DA Drejtoria për 

Administrate 
103 40 1,232 8 32 26,948 28,357 

 

Në kuadër  të shërbimeve të përbashkëta janë lëshuar këto dokumente: 

Nr. DOKUMENTE 
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1 Fotokopjimi dhe vërtetimi i identitetit nga arkivi 9 

2 Vërtetimi I deklaratës mbi raportin e lidhjes familjare 3 

3 
Vërtetim i deklaratës mbi vet qëndrimin e përkohshëm 

9 

4 Vërtetim mbi personin e njëjtë 2 

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

bashkëshortit 
7 

6 Huazimi i dokumenteve nga arkivi 1 

7 Vërtetim që personi është në jetë 38 

 

Në kuadër shërbimeve të përbashkëta menaxhohen edhe shërbimi i Auto Parkut apo menaxhimi i veturave zyrtare 

për kryerjen e punëve zyrtare, ku në tabelën më poshtë e gjeni shpenzimet sipas veturave. 

 

 

KOMUNA SUHAREKË SHPENZIMET VJETORE PËR NJË VETUR JANAR-QESHOR 2020 

NR VETURA DERIVATE(€) SERVISIM REGJ&SIG&kontroll 

tek.(€) 

GJITHËSEJ 

1 Mercedes 04Z-

01-24 

361.89 872.00 373.96 1,607.85 

2 Landrover04Z-

02-24 

676.02 300.00  976.02 

3 Zafira 04Z-04-

24 

78.02   78.02 

4 Punta 04Z-06-

24 

81.84 126.00 232.02 439.86 

5 Busi 04Z-07-

24 

596.76 610 383.96 1,590.72 

6 Kango 04Z-

08-24 

233.69 159 345.72 738.41 

7 Zafira 04Z-09-

24 

240.52 764.00 318.1 1,332.62 

8 Golf 04Z-10-

24 

292.03  279.25 571.28 
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9 Golf 04Z-13-

24 

299.98 363.00 299.25 962.23 

10 Golf 04Z-14-

24 

257.92 896.20  1,127.12 

11 Pasat 04Z-17-

24 

371.75 717.00 309.25 1,398.00 

12 Golf 04Z-19-

24 

414.09 168  582.09 

13 Golf 04Z-20-

24 

426.42 304  730.42 

14 Golf 04Z-21-

24 

540.18 94  634.18 

15 Gjip Kia 04Z-

24-24 

853.18 280.00 858.04 1,991.22 

16 Renaul 

dacia04Z-26-

24 

308.03 149 272.47 729.50 

TOTALI:  €     6,032.32 €     5,775.20 €            3,672.02 €             15,479.54 

 

 

3. Sektori i Arkives 
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3.1 Në kuadër të sektorit të arkivit funksionon këto shërbime: 

-arkivi pasiv 

-arkivi i thesarit 

-qasja në dokumente zyrtare-publike 

 

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

organet dhe organizatat tjera në kuadër të komunës. 

 

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

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

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

regjional. 
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3.5 Arkivi i thesarit bënë arkivimin e gjithë dokumentacionit nga sektori i thesarit dhe ruajtjen e gjithë dokumentacionit 

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

 

Për periudhën raportuese Janar-Qershor në sektorin e arkivues janë paraqitur: 

 

 Lëndë të përgjithshme 13259, apo 20864 faqe, qasje në dokumente publike sipas kërkesës janë gjithësej 17. 

 

4. Sektori 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: 

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

4.2. 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; 

4.3. 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;41.4. 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; 

4.5. informon dhe udhëzon në formën verbale apo të shkruar për të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për mjetet 

ligjore për këtë mbrojtje për të gjithë punonjësit dhe personat që pretendojnë që janë të diskriminuar; 

4.6. 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; 

4.7. 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; 

4.8. zhvillon aktivitete ndërgjegjësimi dhe edukimi lidhur me promovimin e Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si dhe 

të kryejë hulumtime, sondazhe në çështjet e diskriminimit; 

4.9. merr pjesë në cilësinë e vëzhguesve në komisionet disiplinore dhe të ankesave në kuadër të komunës; 

4.10. të publikojë raporte dhe të bëjë rekomandime për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarit/ës 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, 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 planë programeve lokale të shprehur përmes 
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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 OJQ-ve 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 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 Punëtori për MKDHF 2  

7 Procedurë rekrutimi 0  

8 Takimet e rregullta me 

ABGJ-në 

2  

9 Përgatitja e raporteve 

për nivelin qendror 

5  

10 Takimet me OJQ-të 

vendore 

1  

11 Takimet me OJQ-të 

ndërkombëtare 

1  

12 Takimet e GGKK 2 8 Marsi 

13 Takimet me 

institucionet e 

ndryshme 

1  

14 Mbledhja dhe analiza 

e statistikave gjinore 

2 Dhuna ne familje gjate pandemisë 
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15 Trajnime lidhur me 

detyrat e punës 

5  

16 Aktivitetet 1  Për 8 Mars 

17 Rastet për këshillim 

dhe ndërmjetësim 

4  

18 Raport për 

performancen 

komunale 

1  

Komente shtesë:Njësia për te drejtat e njeriut gjatë  6 mujorit te parë vitit 2021 ka kryer 

obligimet dhe detyrat që dalin nga rregullorja NR. 12/2016 dhe 

planit të punës së kësaj njësie për vitin 2021. 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. Njësia ka vepruar edhe si ndërmjetësues në rast të shkeljes  të drejtave te njeriut. 

 

 

I. Shërbimi i hartimit dhe zbatimit të projekteve komunale dhe rajonale, me buxhete donatore (kryesisht 

Qeveria qendrore dhe UE IPA Funds)-AZHR-Jug/ERPK. 

Nën tutorshipin e Drejtorisë së Administratës, përgjegjëse për zbatimin e projektit: Themelimi dhe 

Funksionalizimin e Ekipit Rajonal për Projekte Komunale (ERPK), shihni me poshtë një raport rreth aktiviteteve 

dhe vlerësimi i zbatimit të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit: 

Përmbledhje e përgjithshme  

Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë (9-të mujorshin-Mars-Dhjetor 2020-nën kushte të jashtëzakonshme 

pandemie – CoronaVirus), ekipi i ERPK Suharekë, duke u bazuar në qëllimin e projektit ERPK, i cili është mundësimi i 

procesit të ngritjes (tërheqjes) të fondeve nga donatorët vendor dhe ndërkombëtar për të përmirësuar mirëqenien sociale 

dhe ekonomike të qytetarëve të komunave të rajonit jug, kështu duke kontribuar në procesin e rishikimit periodik të 

projekteve ekzistuese komunale, analizimi i tyre, përpilimi i listës së projekteve dhe përgatitja e dokumentacionit përkatës 

për hartimin e projekteve sipas thirrjeve përkatëse nga donatorët vendor dhe ndërkombëtar, në linjë me programin e 

Kyetarit të Komunës, dhe drejtoritë respektive. 
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Në këtë kontekst, gjatë këtij gjashtë (6) mujorshi, në krahasim me vitin e kaluar, ku kemi pasur në focus trajnimet dhe në 

muajt e fundit ndihmën rreth projekteve, këtë periudhë, ERPK, në kohën më të madhe ka punuar më shumë në përkrahje 

rreth projekteve, dhe poashtu ka vazhduar me Trajnime rreth ngritjes së kapaciteteve të stafin rreth menaxhimit të 

projekteve. 

Për më shumë, puna më e madhe në këtë periudhë është kaluar rreth organizmit dhe udhëheqjes së punës rreth Draft 

SZHEL-së (Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2021-2026), në koordinim me drejtorinë e Adminsitratës, drejtorinë e 

Ekonomisë dhe zyrët dhe anëtarët tjerë të komisionit të krijuar nga komuna për hartimin e SZHEL-së.  

Gjatë kësaj periudhe, vlenë të theksohet asistenca direkte e AZHR-Jug, dhe ERPK Suharekë, komunës së Suharekës / 

Drejtorisë së Administratës/Ekonomisë dhe Shërbime publike në pregaditjen e dokumentacionit dhe aplikim në fonde të 

Qeverisë qendrore dhe EU IPA Funds (kryesisht në EU IPA II – CBC, poashtu aplikim dhe zbatim të projekteve në JICA, 

UNPD) me projekte konkrete, nga lista e projekteve prioritare komunale. 

Ndërsa sa i përket trajnimeve, gjatë kësaj periudhe raportuese, vlenë të ceken disa punëtori dhe trajnime, ku stafi i ERPK-

së, ka marrë pjesë, siç janë: “Planifikimi dhe Hartimi i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, financuar nga MZHR, 

dhe zbatuar nga AZHR-Jug; “Sfidat dhe Përvojat e Komunave në lidhje me Zhvillimin Ekonomik Lokal”, punëtori online 

e organizuar nga MAPL-OSCE; “Kosovo Skills Barometer” (Barometri i Shkathtësive në Kosovë), me temë specifike: 

Përafrimi i Programeve Edukative për Punësim; “Promovimi dhe Marketingu i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, 

financuar nga MZHR dhe zbatuar nga AZHR-Jug. 

Rezultatet dhe aktivitetet  

A. REZULATET 

Outcomi  - Sipas planit të punës, të dal nga programi për ERPK Suharekë, ne vlerësojmë se në nivel të 

kënaqshëm kemi arritur t’i përmbushim pritjet të projektit, pra në Punë Konkrete rreth asisitimit të Komunës në 

dokumentacionet e aplikimeve në EU IPA Funds, projekte tjera donatorësh dhe Trajnime të ndryshme për 

fuqizimin e stafit ERPK dhe zyrtarëve komunal respektivë në zhvillimin e projekteve. Duhet të përmendim, 

gjithashtu edhe draftimin e SZHEL-së (Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2021-2026), nën tutorshipin e 

Drejtorisë Komunale të Administratës/Ekonomisë dhe komisionit të ngritur për këtë qështje, dhe AZHR-Jug. 

Outputi 1.1. (Op 1.1.) - Stafi i ERPK-së, në vazhdimësi ka përcjellë thirrjet e granteve të BE-së (EU IPA 

Funds) dhe ka arritur, së bashku me AZHR-Jug dhe drejtoritë komunalë të bashkërendojë procesin e aplikimit në 

grantëve të BE-së, kësaj radhe EU IPA II 2017 dhe 2018 CBC (Cross-Border Cooperation – Bashkëpunim 

Ndërkufitar) në mes të Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ndaras me Republikë e 

Shqipërisë). Projekt propozimi i parë ishte (sipas objektivit të thirrjes) “Iniciativa Ndërkufitare për Zhvillim të 

Qëndrueshëm të Turizmit”, pra në lidhje me zhvillimin e turizmit rajonal ndërkufitar, dhe propozimi i dytë ishte: 

“Bashkëpunimi Ndërkufitar në fushën e mirëmbajtjës së ambientit të pastër në komunat e Petrovecit dhe 

Suharekës”, që në fokus kishte Mbrojtjen e Ambientit.  

 

Gjithashtu, në fillim të muajit Qershor, kemi filluar pregaditjet në: IPA CBC - Bashkepunimi ndërkufitar me 

Shqipërinë, gjatë një seminari një ditor në Prizren rreth thirrjes së hapur të rajonit Jug dhe Perëndimor të 

Kosovës dhe Rajonit të Bashksisë së Kukësit dhe Bashkisë së Lezhës në Rep. Shqipërisë. Takim me përfaqësues 

të këtyre Bashkive repektive dhe shoqatave të shoqërisë civile Kosovë - Shqipëri për mundësinë e aplikimit me 

projekte të përbashkëta në fondin EU IPA CBC Albania - Kosovo. 

Për herë të parë, drejtoria e adminsitratës, gjegjësisht zyra për integrime evropiane, ka aplikuar në instrumentin e 

BE-së TAIEX “EU IPA TAIEX "Technical Assistance and Information Exchange Instrument" - kërkesat e  

Komunës së Suharekës - Asistim I zyrtarëve të ERPK-së, ndaj zyrës komunale për integrime Europiane, 

gjegjesisht Drejtorisë së Administratës: me kërkesat: TAIEX EU Agenda "Mbështetja Strategjike e TAIEX për 

Autoritetet Lokale" Komuna e Suharekës aplikon/identifikon dy aktivitete: Menaxhimi i implianteve të ujërave 

të Zeza dhe Ekonomia Qarkore.  
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Outputi 1.2. (Op 1.2.) – Ndihma në aplikime dhe pregaditje të projekteve – të Komunës në fonde të ndryshme 

të vendit dhe të jashtme, të Qeverisë qendrore dhe donatorë të huaj, siç janë: 

 Shkurt 2021, Aplikimi në MZHR me projektin komunal “Ndërtimi i rrugëve loakle me karakter 

regjional – viset rurale në Suharekë”me vlërë 220 mijë EUR, duke përfshirë bashkëfinancimin e 

Komunës. 

 Mars 2021, Aplikimi në MAPL, me projektin komunal “Shtigjet e Ecjes - 7000m”, me vlerë 130 mijë 

EUR, duke përfshirë bashkëfinancimin e Komunës. 

 Mars, Prill, Maj 2021, Zbatimi i projektit “AGROMARKET-KS” – Tregu i gjelbërt online, për fermerët e 

komunës së Suharekës dhe më gjërë, projekt i financuar nga JICA Japoneze. 

 Prill 2021, Aplikimi – kërkesa e komunës ndaj KFOR-LMT Austriake dhe Hungareze (nga zyra 

qendrore e KFOR Film City në Prishtinë) – asistim në përpilim të kërkesës dhe mbajtjes së kontakteve të 

komunës dhe KFOR LMT. Pritet një donacion i KFOR LMT Hungareze përmes KFOR LMT Austrike, i 

një kombi-busi (9 ulësesh), për shkollat e komunës së Suharekës (në diskutim shkolla e Mesme 

Profesionale “Abdyl Ramaj”, në Shirokë. 

 Maj 2021, Aplikimi në MAPL me projektin “Ndërtimi i Zonave Infrastrukturore – Smart City”; 

 Maj 2021, Aplikimi në UNDP, me projektin “Programi për Demokraci Lokale në Ballkanin Perendimor 

– Reload 2”, me vlerë rreth 54 mijë EUR, dhe duke bashkëfinancuar me 25%të buxhetit komunal. 

 Qershor 2021, Aplikim në MAPL, (Përmes postës elektronike) - Programi Komunal për zhvillim të 

infrastrukturës socio-ekonomike në Komunat e Republikës së Kosovës. 

Outputi 1.3. (Op 1.3.) – Trajnimet e vazhdueshme, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të stafit të ERPK-së 

dhe zyrtarëve komunal të lidhur direkt me manaxhimin e projekteve”, edhe në këtë periudhë, ishin shumë 

produktive dhe me interes të drejtpërdrejt. Këtu do t’i veçojmë:  

 “Planifikimi dhe Hartimi i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, financuar nga MZHR, dhe zbatuar 

nga AZHR-Jug; 

  “Sfidat dhe Përvojat e Komunave në lidhje me Zhvillimin Ekonomik Lokal”, punëtori online e 

organizuar nga MAPL-OSCE;  

 “Kosovo Skills Barometer” (Barometri i Shkathtësive në Kosovë), me temë specifike: Përafrimi i 

Programeve Edukative për Punësim;  

 “Promovimi dhe Marketingu i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, financuar nga MZHR dhe 

zbatuar nga AZHR-Jug. 

 Mundësia e kyçjes në trajnimet e EU TAIPEX, rreth menaxhimit dhe administrimit të projekteve të 

ndryshme komunale.  

B. ACTIVITETET 

Aktivitetet kryesore, ashtu siç u cekën në përmbledhje të raportit dhe në rezultatet konkrete të realizuara në këtë 

periudhë kohore, ishin të kyqyra në: asistim direkt në aplikimi të ndryshme për thithjen e fondeve rreth 

financimit të projektve kapitake komunale, analizimit dhe rishikimit (hartimit/prditësimit) të listës së projekteve 

komunale dhe strategjive zhvillimore (përpilimi i SZHEL-së) dhe Trajnimet e organizuara nga insitucione dhe 

organizata të ndryshme ishin, në mënyrë të grupuar, aktivitetet kryesore të ERPK-së, në këtë gjashtë mujor:  

Aktiviteti 1.1  

 Aktivitete në procesin e aplikimit në grantëve të BE-së, kësaj radhe EU IPA II 2017 dhe 2018 CBC (Cross-Border 

Cooperation – Bashkëpunim Ndërkufitar) në mes të Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ndaras 

me Republikë e Shqipërisë; 

 Aktivitete rreth asistimit të zyrtarëve të ERPK-së, ndaj zyrës komunale për integrime Europiane, gjegjesisht 

Drejtorisë së Administratës: me kërkesat: TAIEX EU Agenda "Mbështetja Strategjike e TAIEX për Autoritetet 

Lokale" Komuna e Suharekës aplikon/identifikon dy aktivitete: Menaxhimi i implianteve të ujërave të Zeza dhe 

Ekonomia Qarkore.  

Aktiviteti 1.2  
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Aktivitete rreth ndihmës në procein e aplikimit në fonde tjera zhvillimore: 

 Shkurt 2021, Aplikimi në MZHR me projektin komunal “Ndërtimi i rrugëve loakle me karakter 

regjional – viset rurale në Suharekë”me vlërë 220 mijë EUR, duke përfshirë bashkëfinancimin e 

Komunës. 

 Mars 2021, Aplikimi në MAPL, me projektin komunal “Shtigjet e Ecjes - 7000m”, me vlerë 130 mijë 

EUR, duke përfshirë bashkëfinancimin e Komunës. 

 Mars, Prill, Maj 2021, Zbatimi i projektit “AGROMARKET-KS” – Tregu i gjelbërt online, për fermerët e 

komunës së Suharekës dhe më gjërë, projekt i financuar nga JICA Japoneze. 

 Prill 2021, Aplikimi – kërkesa e komunës ndaj KFOR-LMT Austriake dhe Hungareze (nga zyra 

qendrore e KFOR Film City në Prishtinë) – asistim në përpilim të kërkesës dhe mbajtjes së kontakteve të 

komunës dhe KFOR LMT. Pritet një donacion i KFOR LMT Hungareze përmes KFOR LMT Austrike, i 

një kombi-busi (9 ulësesh), për shkollat e komunës së Suharekës (në diskutim shkolla e Mesme 

Profesionale “Abdyl Ramaj”, në Shirokë. 

 Maj 2021, Aplikimi në MAPL me projektin “Ndërtimi i Zonave Infrastrukturore – Smart City”; 

 Maj 2021, Aplikimi në UNDP, me projektin “Programi për Demokraci Lokale në Ballkanin Perendimor 

– Reload 2”, me vlerë rreth 54 mijë EUR, dhe duke bashkëfinancuar me 25%të buxhetit komunal. 

 Qershor 2021, Aplikim në MAPL, (Përmes postës elektronike) - Programi Komunal për zhvillim të 

infrastrukturës socio-ekonomike në Komunat e Republikës së Kosovës. 

Aktiviteti 1.3 

Aktivitete rreth pjesëmarrjes në trajnime të ndryshme, për ngritjen e kapacitetit të stafit të ERPK Suharekë dhe zyrtarëve 

të ndryshëm komunal, të bazuar në zhvillimin dhe implementimin e projekteve të infrastrukturës zhvillimore socio-

ekonomike: 

 

 “Planifikimi dhe Hartimi i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, financuar nga MZHR, dhe zbatuar 

nga AZHR-Jug; 

  “Sfidat dhe Përvojat e Komunave në lidhje me Zhvillimin Ekonomik Lokal”, punëtori online e 

organizuar nga MAPL-OSCE;  

 “Kosovo Skills Barometer” (Barometri i Shkathtësive në Kosovë), me temë specifike: Përafrimi i 

Programeve Edukative për Punësim;  

 “Promovimi dhe Marketingu i Projekteve Socio-Ekonomike Rajonale”, financuar nga MZHR dhe 

zbatuar nga AZHR-Jug. 

  Mundësia e kyçjes në trajnimet e EU TAIPEX, rreth menaxhimit dhe administrimit të projekteve të 

ndryshme komunale.  
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Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenjes Sociale  

Në bazë të obligimeve dhe detyrave  të DSHMS së ,në organizimin e  kujdesit parësor shëndetësor,shërbimi për nevoja 

sociale dhe strehim,mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetin publik,Drejtorisëa për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  

bënë këtë raport pune . 

 

Planifikimi: 

 

1. Planifikimi i shërbimeve shëndetësore 

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

3. Planifikimi dhe organizimi i KPSH 

4. Planifikimi për edukim të vazhdueshëm shëndetësor 

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

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

7. Investime kapitale 

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

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

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

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

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

ethet hemorragjike,zonat që kufizohen me Komunat fqinje. 

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

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

Komuna dhe nga Caritas Kosova me kontratë njëvjeçare dhe me mundësi vazhdimi. 

13. Projekti me Handikos-in ndihmë personave me nevoja të veçanta 

Të arriturat : 

 

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

punëtorëve të rinj ( 1 mjek,një teknike medicinave dhe zyrtarin ligjor gjatë kësaj periudhe) dhe vazhdon 

rekrutimi për mjek të tjerë. 

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

Duhël,,QMF në Bukosh. 

3. Vazhdojnë punën:  Ambullanca në Sallagrazhdë,në Bllacë,në Nishor,në Reqan. 

4. Është rregulluar orari i punës në: QKMF nga ora 8.00 deri 22.00 

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

5. Është  siguruar autoambullanca në QMF- në Mushtisht, Studenqan..... 
6. Lidhja e Marrëveshjes me Caritas Kosovën  lidhur me aktivizimin e projektit vizita në shtëpi –Shtretërit 

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

 Projekt ky i financuar nga Komuna dhe nga Caritas Kosova me kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdimi. 

Vlera 558.618,200euro(projekt) 2 vjecar, vazhdon. 

7. Projekti me Handikos-in, i përkrahur nga Komuna, në ndihmë për personat në nevojë në vlerë   35 000 

euro. 

8. Përmirësimi i furnizimit me barëra esenciale.,ka përmirsim. 
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9. Dy faza të projektit për luftimin e etheve hemorragjike: 

              Për fazën  e parë 

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

              Për fazën e dytë 

14.  - Në teren – Dezinfektimi  selektiv dhe kampanja informuese kundër Epidemisë së Etheve hemorragjike.  

15. Projekti me Handikos-in ndihmë personave me nevoja të veçanta , vlera e projektit 35.000 euro.euro 

 

 

 Është kryer  DDD, në të gjitha objektet e Komunës,  për shkak të epidemisë i përsëritur. 

 

  Punët e kryera në DSHMS  

 

1. Ndihma skamnorëve me mjete materiale  ........................................... (203  lëndë ) 

2. Lëndë të zgjidhura për invalid të luftës   ..............................................  

                3. Lëndë të zgjidhura për viktima të luftës  ............................................. lëndë 

                4 .Lëndë të zgjidhura për të zdukurit  .....................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Lëndë të zgjidhura për fam. e dëshmorëve......................................... 

6.  Shpenzime të varrimit..........................Kanë kaluar në kompetencë të Bashkësive Fetare ( deri tani janë 

paguar 67800 euro) 

7.  Për shërim banjo-klimatik...........................................................(48 lëndë)43 të aprovuara ,5 të refuzuarai  

Vendime ..3...........shkresa të ndryshme......26..ankesa 2,aktvendime 3  ankesa. 2 ..fletpërcjellëse 3.vërtetime 

7. Kërkesa 30 njoftime 39...vendime 3  ........gjithsejt.(118) 

10. Për subvencionim të lindjës ..............................................................18  lëndë 

11. Pushime mjekësore jashtë vendit  .....................................................( lëndë) 

                12. Formular për pensione jashtë vendit .(vazhdim të pensionit)............................................... ( 32  form) 

                13. 12. Vërtetime  për Slloveni............................................ ...............3......lëndë 

                14.Formular për shtesa fëminore ........................................................ 15 lëndë   

15 . Aplikim për pens.në botën e jashtme , M 56 , mjekim ...................  

16  Fletëparaqitje e punëtorëve në botën e jashtme  b dhe a...................  

17. Formular për mbajtje të familjes .......................................................(831  form)  

18.Formulari  Nr. 205 , me M4 për punëtorët  jashtë vendit.................... (... form)  

19Aplikim për shërim jashtë vendit ...........................tani aplikimet shkojnë direkt në Agjensionin e Ministrisë  

së Shëndetësisë 

20.Analiza  kimiko-bakt.të ujit të pijes................Janë kryer nga Hidroregjioni jugor  me IKSHP-Prizren................ 

21.Janë mbikëqyrur punët e QKMF , QMF dhe Ambulantave , bazuar në pastërti , gjendjen e ndërtesës dhe të 

oborrit , nivelin e shërbimëve shëndetësore , kontrolli i bashkëpagesës si dhe vijimi i rregullt në punë 

................................... 

22.Pagesa të lëndëve 277 . 

23.Nga 370 të shqyrtuara 130 janë aprovu në vlerë 18000 e 200 euro.....28 të refuzuara       

24.Raporte 32 , shkresa ,kërkesa referenca,regj.përgj. 26, Fletvendosje në B.Kllokoti 27 ,lirim nga tatimi 12. 

25Në DSHMS  lëndë të protokoluara  në hyrje.. ...893   lëndë 

26.Lëndë të protokoluara në dalje  .......................1071  lëndë 

27.Kërkesa nëpërmjet internetit ...........................1188   lëndë 

 

   Gjithsejt :  5201  lëndë në DSHMS                                
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Shërbimi publik shëndetësor në Komunën e Suharekës është i organizuar në kuadër të Kujdesit Parësor 

Shëndetësor  dhe ka një shtrirje të gjerë dhe mbulon tërë territorin e Komunës. 

QKMF-Suharekë është Instutucion publik i kujdesit parësor shëndetësor i cili qëllim kryesor ka promovimin, 

ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të komunitetit. 

Shërbimet shëndetësore janë të ofruara në konceptin e Mjekësisë Familjare, ku gjithëpërfshirja, barazia, cilësia, 

ndershmëria dhe përgjegjësia, kosto-efektiviteti janë parimet bazë të ofrimit të këtyre shërbimeve. 

Shërbimet të cilat ofrohen ne QKMF janë: shërbimi i mjekësisë familjare, shërbimi i urgjencës mjekësore(24 

orë), sherbimi i shendetit oral, sherbimi i imunizimit dhe vaksinimit, sherbimi i diagnostikes, sherbimi i 

këshillëdhënies për nëna dhe gjinekologjisë, barnatorja qendrore dhe shërbimi i transportit të pacientëve. 

 

QKMF aktivitetin e vet e  realizon përmes rrjetit të njësive organizative, që përfshin Qendrën Kryesore të 

Mjekësisë Familajre(QKMF), gjashtë Qendra të Mjekësisë Familjare(QMF) në Mushtisht, Studenqan, Duhël, 

Gjinoc, Mohlan dhe Bukosh dhe njëmbëdhjetë Ambulata të Mjekësisë Familajre(AMF) në Grejkoc, 

Samadrexhë, Sopi, Nishor, Dobërdelan, Leshan, Semetisht, Sallagrazhdë, Reqan, Budakovë dhe Bllacë. 

 

 

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në QKMF është 145 persona, prej tyre 16 Specialist të Mjekesise 

Familjare, 1 Pediater, 1 Radiolog, 15 Mjeke të Përgjithëshem, 9 Stomatolog, 89 infermier dhe 18 jomedicinal. 

 

 Projekti “SHTRETERIT SHTEPIAK” në vete përmban dy komponent të rëndësishme: 

1. Kujdesin shëndetësor shtëpiak – shtretërit shtëpiak 

2. Kujdesin shëndetësor ambulantor – funksionalizimin e të gjitha punkteve shëndetësore në zonat rurale dhe 

asistencë me personel të Qendrës Urgjente në Suharekë. 

3. Punësimin e stafit mjekësor profesional. 

Ka vazhduar ballafaqimi edhe ne kete 6 mujor me COVID -19 

Kemi filluar marrjen e mostrave nazale edhe ne QKMF ne detektimin e antigjenit (rapid) per covid-19, dhe projekti 

vazhdon edhe me tutje. 

 

Me 20.04.2021 ka filluar projekti i vizitave sistematike ne te gjitha shkollat e komunes tone, per nxenesit e klasave 

te para dhe pesta. 

Ky projekt eshte realizuar nga 8 ekipe te punes te udhehequr nga Mjeket Familjar, Stomatologu, edhe infermiret. 

Gjate implementimit te ketij projekti jane vrejtur shume patologji, jane dhene shume keshilla nga profesionistet 

shendetsor. 

Ne vizita sistematike jane egzaminuar gjithsej; 1570 nxenes, dhe kane perfunduar me date 21.05.2021. 

Ka filluar procesi i vaksinimit me vaksinen anticovid nga muaji Prill;07.04.2021 

# Puntoret Shendetsor, 

# Personat mbi 65 + 

# Personat me semundje kronike, 
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# FSK,SHPK, 

# Personeli arsimor 

Me 15 Qershor ka filluar vaksinimi masiv i popullates sipas MSH, planit te punes. 

Gjate procesit te vaksinimit jane te angazhuar 8 grupe te vaksinimit 

( Mjeke Familjar, Specializanta, dhe infermier), 

Po ashtu e kemi organizu nje ekip mobil per vaksinim ne teren per persona paraplegjik,  dhe ne shtepine e te 

moshuarve ne Gjinoc. 

Deri me date 05.07.2021 jane vaksionuar gjithsejt;  

# Dozen e pare- 7378 

# Dozen e dyte-1010 

# Gjithsejt:        8388 

 

Raporti 6 mujor i vizitave mjekesore dhe sherbimeve ne QKMF Suhareke :  

QKMF – 22981 – vizita mjekesore 

QMF-te – 17014 vizita mjekesore  

AMF – te 5628 vizita mjekesore  

Urgjenca – 14945 vizita mjekesore 

Vizita shtepiake – 1778 vizita mjekesore  

 

Gjithesej vizita mjekesore : 62 346  

 

 

                                      RAPORTI I PUNËS PËR PERIUDHËN  

                                               01.01.2021 DERI 30.06.2021  

                                             PËR SHËRBIMET SOCIALE  

 

 

                 Gjatë periudhës tre mujore nga data 01.01.2021 e deri me datën 30.06.2021 në Qendrën për Punë Sociale në 

Suharekë , në kuadër të shërbimeve sociale kanë punuar 5 zyrtar të shërbimeve sociale dhe drejtori i qendres .  
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                 Kategorit më të theksuar gjatë kësaj periudhe kanë qenë :  

 

-  Kërkesa për kontakt prind – fëmijë ……………. ……………. ..………..……  2 raste 

-  Kërkesa për vertetim që nuk iu është hequr  

     zotësia e veprimit dhe nuk gjenden nën kujdestari për  

     sigurimin e lejeve të ndryshme …………. ……………………………….....… 164 raste  

-  Kërkesa në Gjykata për mendimin për martesë të parakohëshme  ................   1 rast  

-  Kërkesë për regjistrim të më vonshëm të fëmijëve të mitur në LAL ..............   1 rast       

-  Kërkesa për lëshimin e deshmisë se nuk kan obligime finaciare  

     ndaj përsonave përgjegjës para ligjit – për lirim nga shtetësia  

     e Kosovës ............................................................................................................     92 raste        

-  Divizioni i Kundërvajtjës në Suharekë , kërkesa për  

      mendimin për të miturit delikuent për zhvillimin e procedurës  

      kundërvajtëse si: vjedhje , prishje e rendit dhe qetësi , delikti  

      në komunikacion etj  .......................................................................................      15 raste 

-  Gjykata Komunale Suharekë, kërkesë për dhënjen e mendimit për ruajtje, besim dhe edukim për fëmijët e 

mitur....................................................................................     2 raste     

-  Kërkesa për vertetim për përkujdeje të fëmijëve të mitur  

      Për të bërë bashkim familjarë prind – fëmijë ...............................................    2 raste      

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policie ( kanosje ,  

shkelje e detyrimeve familjare ) ....................................................................      1 rast     

-   Gjykata Komunale në Suharekë , kërkesë për heqjen e  

        zotësis së veprimit të semuarit mental – mendimi ………………………       2 raste          

-  Gjykata Komunale në Suharekë , kërkesë për dhënjen e  

       mendimit për adoptim .................................................................................        ----- 

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Dhunë familjare ................  `18 raste  

-  Policia Regjionale në Prizren – Raport Policor:Dhunim...............................    1 rast 
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-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Polior: Tentim-vetëvrasje .............     1 rast 

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: I semuar psiqik ..................    ---- 

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Lendim i rendë trupor-vrasje 

...............................................................................................................................       ---- 

-  Kërkesë për caktimin e kujdestarit për të mitur ...........................................     ----  

-  Referime interne nga përsoneli i QPS në Suharekë për  

      asistencën sociale ............................................................................................     4 raste  

-Kërkesë për strehim  në Shtëpinë e të Moshuarve dhe pa përkujdesje në 

Prishtinë.................................................................................................................         --- 

-  Kërkesë për vertetim që është duke u përkujdesur për fëmijën e mitur .....     2 raste 

-  Këkesë për vërtetim për lëshimin e qertifikatës së bashkësisë familjare .....     4 raste    

-   Kërkesë për vërtetim që nuk merr ndihma sociale  ......................................    ----  

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policie: Sulm seksual 

      ndaj të miturës .................................................................................................     ----  

-  Kërkesë për ndrrim të kujdestarit ndaj të miturve ........................................      ----  

-  Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti për të mitur – Mbikqyrje e shtuar nga ana e Organit të Kujdestarisë  

..............................................................................     3 raste      

- Kërkesë për vertetim që është përson i vetmuar dhe i moshuar  

      për të bërë bashkim familjar ...........................................................................    29 raste   

-  Kërkesë për caktimin e kujdestarit për të rritur nga se është  

     i diagnostifikuar me semundje mentale ............................................................     2 raste 

-  Kërkesë për pelqim për trashegimi .....................................................................    7 raste 

-  Kërkesë për shkarkim të kujdestarit ...................................................................     ---- 

-  Kërkesë për vërtetim për rregullimin e pasaportës për të mitur ......................    1 rast 

-  Kërkesë për vërtetim për rregullimin e letërnjoftimit .......................................    1 rast 

-  Kërkesë për vërtetim që është i vetmi kujdestar i fëmijut të mitur...................    3 rast 

-  Kërkesë për fitimin e shtetësisë së Kosovës .........................................................    6 raste 

-  Kërkes për zbatimin e procedures për pajtim të bashkëshortëve .....................    ---- 

-  Kërkesë për vërtetim që është pa përkujdesje prindërore ................................     4 raste 

-  Pelqim për udhëtim jashte vendit për të mitur...................................................     3 raste 



Adresa: Rr. Brigada 123, Ndërtesa ish Shtëpisë së Shëndetit - te parku i qytetit, kati i parë zyra Nr. 4 – Suharekë. 

Page 33 Tel: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

 

      

 

 

-   Kerkesa për përkrahje materiale për familjen që kanë fëmijë  

       me aftësi të përhershëme të kufizuar …………………………….……..……  9 raste  

                 

                P.S : Prej 9 rasteve  …......………...….….. 2 janë zgjidhur pozitivishtë                                                                                          

                                                                                        2 është zgjidhur negativishtë dhe  

                                                                                        2 plotësim dokumentash  

                                                                                        3 nuk janë shqyrtuar akoma  

 

- Pjesëmarrja në seanca gjyqësore për përfaqësim …………………………..  12 raste     
  

         

           Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore nga data 01.01.2021 e deri me 30.06.2021 zyrtarët e shërbimeve sociale 

kanë kryer edhe shum punë të tjera që janë në kontuitet të punës së tyre si vizitat e strehuesve rezidencial si vijon :  

 

 

1. Qendra e Sigurt për Gra dhe Fëmijë në Prizren .....  2 raste 
2. Në Entin Special në Shtime ( tani janë vetem ) .......   4 raste   
3. Në “SOS Fshatin e Fëmijëve” në Prishtinë ..............  7 raste  
4. Në Shtëpinë për të moshuar në Prishtinë ................... 2 raste 
5. Në Strehim Familjar në Mushtisht ...........................    -------  
6. Në Strehim në ” Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve” në Prishtinë       

.....................................................................................    0 raste 
7. Shoqata humanitare e gruas me persona te hendikepuar mendor ”Hader” në Prizren 

........................................................................    0 raste   
 

 

- Vizita e fëmijëve me aftësi të përherëshme të kufizuara që duhet të vizitohen dy herë në vit  për :  
1. Gjendjen e përgjithëshme shëndetësore të fëmijës  
2. Se përkujdesja e fëmijës nga ana e familjës është ............  
3. Mjetet materiale të fëmijës shpenzohen vetem për fëmijën . 

 

           Gjithësejtë janë vizituar për periudhën Janar – Qershor 2021 ....................... 59 vizita  
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- Vizita e fëmijëve në Strehim Familjar të te afërmit ........................................ 19 vizita  
 

   

            Gjatë kësaj periudhe janë kryar edhe shum punë të tjera që janë në domenin e shërbimeve sociale si largimin e 

lypsëve ( që kërkojnë lëmosh ) nga rruga së bashku me policinë si mbajtja me rregulltë e bazës së të dhënave për 

shërbimet sociale , raportimet e rregullta pran DMS në Prishtinë – në çdo muaj dhe vizitat në SOS – Fshatrat e 

Fëmijëve të Kosovës në Prishtinë – çdo muaj . 

 

     ASISTENCA SOCIALE 

 

 

Sa i takon Asistences Sociale gjatë këtyre gjashtë muajve të këtij viti pra nga 01.01.2021 deri me 30.06.2021 ka qenë 

në suaza të normales, kështu:  

 

1.Janar 2021 në Asistencë Sociale ishin 516 familje 

2.Shkurt 2021 në Asistencë Sociale ishin 521 familje, 

3.Mars 2021 në Asistencë Sociale ishin 522 familje, 

4.Prill 2021 në Asistencë Sociale ishin 510 familje, 

5.Maj 2021 në Asistencën Sociale ishin 510 familje. 

6.Qershor 2021 ne asistece sociale jane 512 familje 

 

Gjatë këtyre  gjate muajve raste të reja kanë aplikue për Asistencë Sociale ishin 18 raste të reja prej tyre,dhe te gjitha 

jane  aprovue pozitivisht pasi i kane plotssue kriteret per asistence  sociale.  Për Asistencë Sociale pra si qe po shifet 

per çdo muaj kemi raste të reja që aplikojn. Po ashtu kemi 14 raste të cilat për mosriaplikim janë largue nga Asistenca 

Sociale. 

Ne  Kategorinë e pare jane 378 familje me 1536 antar, ndersa ne  kategorin e  dyte jane 134 familje me 751  anëtar. 
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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, shpronsime të 

pronave, këmbime (ndrrim) të pronave, uzurpime etj. 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 . 

  

  Me inicimin e Drejtorisë janë propozur shumë kërkesa për inicim në Asamblen Komunale për dhënien në 

shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme Komunale, ku pas Vendimit të Kuvendit Komunale  komisionin ka 

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, dhe  dhënien në shfrytëzim 

afatshkurtë deri 15(pesëmbdhjetë) vite të pronës së paluajtshme komunale. 

 

 

Komisioni për dhënie në shfrytëzim të pronës ka mbajtur 7 takime, ku ka zhvilluar 5 procedura të ankandeve 

publike, dhe 4 procedura të konkurimeve të hapura. Ekzistojnë procesverbalet, rapoertet e vlersimit dhe 

rekomandimit për qdo procedure. Për qdo procedur Komisoni ka përgadit RAPORT VLERESIMI DHE 

REKOMANDIMI. 

 

 
 

Lista e kontratave të nënshkruara ndërmjet Komunës së Suharekës dhe operatorve ekonomik, apo 

personave fizik në vitin 2021. 

Emri Mbiemri Parcela/ Banesa Nr. protokollit/ data 
Kontrates 

Destinimi Qeraja 
vjetore 

1 “FLORI” SHPK Bujar 
Binaku 

P-00739-0 S=246151m² , 
pjes e parceles” 
S=112659M² “Mali 
Grab” 

01-Nr-016-2842 
Ref.01-Nr-463-1859 
Dat: 14.01.2021 

Thyerja dhe eksploatimin e 
guri ( vendosjen e 
gurthyesit). 

5,632.95€ 

2 “CELI-AG” SH.P.K 
Naser Binaku 

P-00984-0 S=704372m², 
pjesa e parcelës  
S=120960M² “Trav/ 
Qestok” 

01-Nr-016-2842 
Ref.01-Nr-463-1859 
Dat: 14.01.2021 

Thyerja dhe eksploatimin e 
guri ( vendosjen e 
gurthyesit). 

6,048.00€ 

3 NTT “DELTI” Naser 
Jupaj 

P-00739-0 S=246151m² , 
pjes e parceles” 
S=65240m² “Mali Grab” 

01-Nr-016-2846 
Ref.01-Nr-463-1859 
Dat: 14.01.2021 

Thyerja dhe eksploatimin e 
guri ( vendosjen e 
gurthyesit). 

3,262.00€ 

4 “Enisi” SHPK 

Ramadan Jashari 
P-00984-0 S=704372m², 
pjesa e parcelës  
S=115740m² Trav/ 
Qestok” 

01-Nr-016-2850 
Ref.01-Nr-463-1859 
Dat: 14.01.2021 

Thyerja dhe eksploatimin e 
guri ( vendosjen e 
gurthyesit). 

5,787.00€ 

5 “DARDANI-AG” 
SH.P.K Afrim Binaku 

P-00984-0 S=704372m², 
pjesa e parcelës  
S=23646m² Mali Grab” 

01-Nr-016-2845 
Ref.01-Nr-463-1859 
Dat: 14.01.2021 

Thyerja dhe eksploatimin e 
guri ( vendosjen e 
gurthyesit). 

1,182.30€ 

6 FITORE HAXHAJ P-01567-0 S=73465m² , 
ZK Sopij “OSOJA” 

01-Nr-016-2839 
Ref.01-Nr-463-1855 
Dat: 14.01.2021 

“Ushtrimi I aktiviteti 
bujqësorë” 

808.115€ 
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7 HAJRUSH KUKAJ – 
“LOGI GROUP” & 
TAHIR BUGARI NNT 
“ETNIKI” 

ZONA INDUSTRIALE 
P-02785-12 S=8000m² 

01-Nr-016-11495 
Ref.01-Nr-016-7540 
Datë: 16.02.2021 

sipas planit rregullativ “depo 

ushqimore” 
1,200€ 

8 BERAT KABASHI 
OJQ Shoqata 
bamirëse “Jetimat e 
Ballkanit” 

P-00061-0,  S= 78430m². 
P-00062-0, S= 3599m². 
P-00063-0, S= 1199m². 
P-00064-0, S= 500m². 
P-00065-0, S= 200m², 
Vendi “Tarazhda”. 
ZK GELANCË 

01-Nr-016-11494 
Ref.01-Nr-016-7542 
Datë: 16.02.2021 

destinim zone bujqësore. 839.28€ 

 
9 ILIR KUQI P-00557-1  ZK Suharek. “Shk. 

Teknike Skender Luarasi” 
 

01-Nr-016-13661 
Ref.01-Nr-016-13365 
Dat: 26.02.2021 

“Byfe për 
mësimëdhënës dhe 
nxënësit e shkollës” 

149.36€  
1,780.08€  
në vitë 

10 ENERGIE SHPK 
SAMIR 
BERISHA 

P-02050-0 S=503m²  
ZK SUHAREK “Bashqe/ tregi I 
lopve” 

01-Nr-016-13662 
Ref.01-Nr-016-13364 
Dat: 26.02.2021 

„Për ushtrimin e 
aktivitetit biznesorë” 
 

105.63€ 
1267.56€ 
në vitë 

11 SELAJDIN 
PALUSHI 

Lokali afarist me sip. 734.83m² , I 
cili gjindet ne parcelen 
 O-72116046-256-0 ZK Suharekë. 

01-Nr-016-13658 
Ref.01-Nr-016-13362 
Dat: 26.02.2021 

“Tregu ditorë për 
shitjen e pemëve 
,perimeve dhe 
bylmetit” 

484.99€ 
5819.85€ 
në vitë 

12 ISEFERI SHPK 
BEHAR SEFERI 

P-00739-0 
S=55077m² 
ZK Studenqan 

01-Nr-016-13660 
Ref.01-Nr-016-13361 
Dat: 26.02.2021 

“për thyerjen dhe 
eksploatimin e gurit 
(vendosjen e gurthyesit” 

2,753.85€ 

13 “Enisi” SHPK 

Ramadan Jashari 
P-00984-2  S=74456m² Mali Grab”   01-Nr-016-34022 

Ref.01-Nr-052-32272 
Dat: 14.06..2021 

“për thyerjen dhe 
eksploatimin e gurit 
(vendosjen e gurthyesit” 

3,722.80€ 

 

SHPRONËSIMET / KËMBIMET pronës komunale me pronën private  bazuar në Vendimin e Asambles . 

P-02390-2 ZK Mushtisht.  OBJEKTI në sip. 220m² vendi I 
quajtur “FSHAT”. 
“Ndërtimi I parkut që do ti 
shërbej amfiteatrit” 

Psh KK Suharek 
Objekti I menagjuar 
nga AKP-ja. 

Vendimi Përfundimtar për 
shpronsim Nr.06/68 datë: 
08.03.2021 
AKT-VLERSIMI nga Ministria e 
Financave, Depertamenti I tatimit 
në prone. 
Vlera 35,400.00€/ përfunduar. 

P-02270-0 ZK Studenqan OBJEKTI në sip. 678m² vendi I 
quajtur “RASHICA”. 
“Qerdhe për fëmijët dhe këndi 
për të moshuarit”. 

Psh KK Suharek 
Objekti I menagjuar 
nga AKP-ja. 

Vendimi Përfundimtar për 
shpronsim Nr.06/68 datë: 
08.03.2021 
AKT-VLERSIMI nga Ministria e 
Financave, Depertamenti I tatimit 
në prone. 
Vlera 50,850.00€ / përfunduar. 

 P-01164-0 ZK Reqan 
S=9961m² 
 
 

Shpronsohet pjesa e parcelës 
prej: S=6000m², për ndërtimin 
e impiantit për trajtimin 
biologjik të ujrave të ndotura 
në fshatin Bukosh” 

Pronarë: 
Fatmir (Hysen) 
Baraliu. 

Kryetari iKomunë: 
Vendimi përfundimtar. 
Vlera për m² 6.50€ 
Totali 39.000.00€/  përfunduar 
 

P-02816-4 s=51m² 
P-02816-7 S=1060m² ZK 
Suharekë 

Shpronsimi bëhet për:  
P-02816-4 s=51m², dhe pjesën 
e parcelës P-02816-7 S=478m². 
“Ndërtimi I rrugës Luigj Nikolla” 

Pronarë: 
Muhamet 
(Xhemali) Elshani 

Vendimi I Asamblesë për shpalljen 
e interest të përgjithshëm:  
01-Nr-016-53056 Datë: 30.10.2020 
Vendimi preliminar 01-Nr-465 I 
datës 15.03.2021 
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MARRËVESHJA (për kompenzimin e pronës private me bonus ndërtimi në objekt ), një marrveshje ndërmjet drejtoris së 

Shërbimeve Pronësore dhe pronarëve privat, ku nga kjo marrëveshje komuna ka përfitu pronë në sipërfaqe të 

përgjithshme 525m², pronë e cila sipas planit Zhvillimore Urban është parapar zgjerimi infrastrukturor të rrugës dhe për 

interes publik. 

REALIZIMI I TE HYRAVE NE ZKK SUHAREK 2021 

1 JANAR 9.035.00€ 

2 SHKURT 6.997.5€ 

3 MARS 6.965.00€ 

4 PRILL 8.784.00€ 

5 MAJ 8.703.5€ 

6 QERSHOR 9.074.5€ 

  
49.559.5 

 

 

Lendet ne sektorin e KADASTRIT për periudhën Janar- Qershor 2021 

Aktvendime Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Gjithsej 

Bartje e posedimit – ndarje fizike 6 3 1 1 1 1 13 

Bartje e posedimit- blerje 31 28 25 17 15 35 151 

Bartje e posedimit- dhurim 19 17 10 15 15 26 102 

Bartje e posedimit- këmbim 2 0 1 0 1 0 4 

Bartje e posedimit- në bazë të 
pranimit 

3 4 7 5 9 12 40 

Bartje e posedimit-  trashigimi 24 18 16 20 18 15 111 

Bartje e posedimit- vërtetim 
pronësie 

0 1 0 1 0 0 2 

Bashkim parcelave 15 13 10 10 5 20 73 

Regjistrimi I hipotekës 3 2 1 2 0 4 12 

Fshirja e hipotekës 4 3 2 3 4 7 23 

Modifikimi I atributeve të parcelës  20 15 5 7 8 15 70 

Ndarje të parcelave 41 38 31 35 31 61 237 

Regjistrimi I ndërtesës 7 5 4 5 6 14 41 

Regjistrimi I pjesës së ndërtesës 1 2 2 1 3 1 10 

       889 
Aktvendime 

 

 

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

Qertifikata që posedojn pasuri 495 318 219 207 175 156 1363 

Qertifikata që nuk posedojn 
pasuri 

8 10 18 36 3 45 120 

Kopje planit 56 69 85 43 62 45 360 

 

  

Kërkesa për Kordinata 30 25 35 22 33 28 173 

Identifikime në zyrë 60 43 25 35 30 41 794 
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Dalje në teren 5 4 6 3 6 7 31 

Ekspertiza 2 1 3 1 2 1 10 

Historiat 3 1 1 1 1 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTI I PUNES PER PERIUDHEN JANAR-QERSHOR 2021 

NE SEKTORIN E PRONËS ËSHTË: 

 

Aktvendime për shkëputjen e kontratave , për shfrytëzuesit e pronës Komunale ne ZI. 

Shirok dhe në Agrozonën Samadrexhë. 

11 

Aktvendime për shkëputjen e kontratave , për shfrytëzuesit e pronës Komunale ne ZI. 

Shirok dhe në Agrozonën Samadrexhë/ kthimi në gjendjen e më parshme. 

11 

Aktvendime për regjistrimin e drejtës së shfrytëzimit Afatëshkurt dhe afatgjatë në 

RDPP 

8 

Aktvendime për bartjen trojeve ndërtimore 4 

Sistemimi I lëndëve të vjetra lidhur me marrjen dhe kthimin e pronave me uzurpim 

arbitrar të viteve 1962, 1963, dhe kemi dorzu arkivës gjithsej : 

3663 lëndë 

Aktvendime për ripërtritje të kontratave 

Përgjigje për Avokaturën publike, për qështje pronësore. 

 
 
LEGALIZIM I OBJEKTEVE - LENDËT E REGJISTRUARA NË ZYRËN KOMUNALE KADASTRALE 

      
TË DHËNA 

KADASTRALE 

Nr. njësisë - ndërtesa. Pj. e 
ndertesës 

Etazhiteti 
Sipërfaqja e 
kateve (m2) 

Nr. Data e aplikimit Emri, Mbiemri (emri i babës) 
Parcela 

Kadastrale 
(njësia) 

Zona 
Kadastrale 

1 03.02.20 NTP." ALBA FIKS" 1189-0 DUHEL 0-72116019-01189-0-1-0 PL+0 359.185 

2 03.02.20 NTP." ALBA FIKS" 1189-0 DUHEL 0-72116019-01189-0-2-0 P+0 234.594 

3 03.02.20 NTP." ALBA FIKS" 1189-0 DUHEL 0-72116019-01189-0-3-0 PL+0 131.252 

4 18.01.21 XHEMAJLI GASHI (SALIH) 841-6 GJINOC 72116020-00841-6-6-0     B+P+1 246 

5 23.09.21 GRANITI SH.P.K 30-0 GJINOC 72116020-0030-0-7-0 P+1 3030.8 

6 02.02.21 KUJTIM KABASHAJ (ZENEL) 1444-1 GREJKOC 0-72116012-01444-1-3-0 P+NK 275 

7 02.02.21 RAMIZ KABASHAJ (ZENEL) 1444-2 GREJKOC 0-72116012-01444-2-4-0 P+NK 275 

8   SINAN KABASHI 198-0 
KRUSHIC E 

POSH 
0-72116017-00198-0-1-0 B+P+0 98 

9 09.12.20 
RESHAT HALITJAHA 

(HASAN) 
2140-6 MUSHTISHT 72116029-02140-6-8-0         B+P+1 346.8 

10 07.04.21 
XHEVAT DURMISHI 

(IBRAHIM) 
2767-7 MUSHTISHT 0-72116029-9-0 B+P+1 408 

11 18.02.20 BEKIM HAMZAJ (PAJAZIT) 795-7 SOPIJË 72116043-00798-7-24-0 B+P+1+NK 854.26 

12 29.12.20 
 SHANI DHE VEZIRE 

KOKOLLARI 
783-20 SOPIJË 72116043-00783-20-29-0 B+P+1 320.67 

13 29.12.20 HILMI DHE KIMETE GASHI 783-21 SOPIJË 72116043-00783-21-30-0 P+1 157.64 

14 21.12.20 DALIP JASHARAJ (IMER) 1629-2 SOPIJË 72116043-01629-2-31-0 B+P+1+NK 708.27 

15 22.12.20 HASAN BYTYQI (DURAK) 797-12 SOPIJË 72116043-00797-12-32-0 B+P+1+NK 406 

16 19.04.21 SELIM GASHI (ISLAM) 1634-1 SOPIJË 0-72116043- 33-0         B+P+1 251 

17 19.04.21 SELIM GASHI (ISLAM) 1634-5 SOPIJË 0-72116043-34-0          P+NK 251 



Adresa: Rr. Brigada 123, Ndërtesa ish Shtëpisë së Shëndetit - te parku i qytetit, kati i parë zyra Nr. 4 – Suharekë. 

Page 39 Tel: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

18 
 
 
 

20.07.21 HAMDI BYTYQI (AVDULLAH) 1483-9 SUHAREKË 072116046-01483-9-268-0 B+P+1 516.62 

19 20.07.21 
AGRON BYTYQI 

(AVDULLAH) 
1483-11 SUHAREKË 072116046-01483-11-269-0 B+P+1 521.78 

20 20.07.21 AVNI BYTYQI (AVDULLAH) 1483-12 SUHAREKË 072116046-01483-12-270-0 B+P+1 517.17 

21 02.02.21 GANIMETE BYTYQI (RAMA) 1258-29 SUHAREKË 072116046-01258-29-271-0 P+NK 339 

22 02.02.21 RREZART BYTYQI (BEHLUL) 1258-28 SUHAREKË 072116046-01258-28-272-0 P+NK 339 

23 28.01.21 IBRAHIM BERISHA (SELIM) 2880-4 SUHAREKË 072116046-02880-4-273-0 B+P+1 412 

24 28.01.21 IBRAHIM BERISHA (SELIM) 2880-3 SUHAREKË 072116046-02880-3-274-0 B+P+1 412 

25 06.01.21 
MURSEL BYLYKBASHI 

(OSMAN) 
2009-0 SUHAREKË 072116046-02009-1-275-0 P+K1 168 

26 10.02.21 BEKIM BYTYQI (SINAN) 2879-1 SUHAREKË 072116046-02879-1-276-0 B+P+1+NK 649.9 

27 10.02.21 FADIL BYTYQI (SINAN) 2879-2 SUHAREKË 072116046-02879-2-277-0 B+P+1+NK 680.9 

28 14.12.20 
IBRAHIM BAJRAKTARI 

(ISUF) 
2418-0 SUHAREKË 072116046-02418-0-278-0 B+P+1 314 

29 15.01.21 SHANI HOXHA (SEJDI) 1989-4 SUHAREKË 072116046-01989-4-279-0 P+1+NK 256.36 

30 22.03.21 RABIJE BAJRAKTARI (ZEKE) 2865-1 SUHAREKË 072116046-280-0 B+P+1+NK 375 

31 06.03.20 FRIGOTERM 2785-74 SUHAREKË 072116046-281-0 P+0 1252 

32 16.04.21 
XHAVIT KABASHI 

(XHEMAJL) 
1495-5 SUHAREKË 072116046-282-0 P+1 150 

33 29.03.21 QEMAJL ELSHANI (SHERIF) 1482-3 SUHAREKË 072116046-283-0 B+P+1 249.97 

34 29.03.21 QEMAJL ELSHANI (SHERIF) 1482-11 SUHAREKË 072116046-284-0 P+0 45.51 

35 28.04.21 QAMIL BAJRAKTARI (JEMIN) 2846-11 SUHAREKË 072116046-285-0 B+P+1 296.11 

36 21.04.21 SHERIFE ELEZI (XHEMSHIT) 2730-8 SUHAREKË 072116046-286-0 B+P+1+NK 382.05 

37 26.04.21 
SALIHE LUBOVCI 

(SULEJMAN) 
1890-18 SUHAREKË 072116046-287-0 P+1 234 

38 28.04.21 QAMIL BAJRAKTARI (JEMIN) 2846-10 SUHAREKË 072116046-288-0 B+P+1 321.37 

39 11.10.19 
ALBAN DHE BAJRUSH 

SYLAJ 1/2 
1229-1 SUHAREKË 072116046-289-0 B+P+6+PH 4599.1 

40 07.05.21 AZEM LUBOVCI (HYSEN) 1890-9 SUHAREKË 072116046-290-0 P+1+NK 308.68 

41 12.05.21 
RAMADAN BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-1 SUHAREKË 072116046-291-0 B+P+1 335.85 

42 12.05.21 
RAMADAN BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-2 SUHAREKË 072116046-292-0 B+P+1 323.43 

43 12.05.21 
RAMADAN BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-3 SUHAREKË 072116046-293-0 B+P+1 300.75 

44 12.05.21 
RAMADAN BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-4 SUHAREKË 072116046-294-0 B+P+1 320.68 

45 04.02.21 MEHMET GASHI (QAZIM) 2826-13 SUHAREKË 072116046-295-0 P+0 36 

46 21.05.21 ADRIAN HOXHA (ISMET) 1183-4 SUHAREKË 072116046-296-0 P+1+NK 527.75 

47 14.06.21 IBRAHIM HOXHA (SALIH) 1978-2 SUHAREKË 072116046-297-0 B+P+1 413.13 

 

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. 
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 Drejtoria për Bujqësi Zhvillim Rural dhe Pylltari 

                              

 

Aktiviteti gjashtë mujor; 

 

- Bugjeti i DBZHRP –së, ka qenë në vitin 2021 në vlerë prej – 521,800.00 € 
- Kërkesat e pranuar gjatë kësaj periudhe të fermerve kanë qenë 845. 
- Në teren janë bërë mbi 800 vizita të fermerët 

 

Realizimi i projekteve: 

 

- Ndërtimi i infrastruktures rrugore – Hapja e rrugëve fushore ku janë hapur 6.52 km 
rrugorë fushore. 

- Zhvillimi I turizmit rural – Hapja e rrugëve malore në fsh. Dolloc ku janë hapur 4.3 km 
rrugë malore. 

- Ngritja e Serrave nga 0.05/Ha -7 fermerë përfitues, me nga 0.03/Ha janë 3 përfitues, me 
nga 0.02/Ha janë 3 përfitues dhe me nga 0.01/Ha janë 55 përfitues. 

- Material Ndërtimor për Shtalla janë 81 përfitues nga fermeret. 
- Furnizim me Kosherve për Bletari kanë përfituar 70 fermer si dhe me Centrifuga 30 

fermer. Shpeztari-30 fermer përfitues-inkubator. 
 

 
Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa  

 

 

Sektori për Ekonomi,Buxhet dhe Financa ; 

 Janë faturuar (   2877  ) biznese me vlere prej ( 510,516.00 €). 

 Gjithashtu janë faturuar (  99  ) shrytëzues të pronës komunale në vlerë prej (178,634.36 €).                

 Gjatë kësaj periudhe kanë bërë kërkesë (141  ) biznese për zbritje të Taksës në Aktivitet në vlerë totale të 

stornuar prej (-73,086.80 €). 
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 Në këtë periudhë janë lëshuar ( 5912 ) fletëpagesa për regjistrim të automjeteve e që vlera totale e tyre është(  

62,540.00 €). 

 Janë lëshuar ( 1518 ) vërtetime dhe ( 143 ) çertifikata të ndryshme nga zyrtarët për shërbim të qytetarëve, 

 Gjatë kësaj periudhe  kemi dërguar  gjithësej  (61 ) letërkujtesa për borgjet e akumuluara të shfrytëzuesve të 

pronave dhe taksës në aktivitet. 
 Ne qendrën e regjistrimit të biznesit deri me datë  30/06/2021 janë regjistruar ( 49 ) biznese individuale, ( 86 ) 

SHPK  , ( 257 ) modifikime te ndryshme si dhe janë shuar (20 ) biznese. 

 
 

 

 

 

Zyra e Thesarit; 

 Nga fillimi i vitit deri më 30/06/2021  janë Çertifikuar dhe Aprovuar ( 2090 ) pagesa nga të gjitha 

programet e Komunës së Suharekës.  

 Të gjitha këto pagesa ,pas Çertifikimit dhe Aprovimit janë sistemuar në( 31)        regjistrator  dhe janë 

arkivuar në Arkivin Financiar të KK në Suharekë. 

 

Zyra për Regjistrimin e Pasurisë ;  

 Totali i regjistrimit të pasurisë deri me date 30/06/2021 është  ( 323,682.401.70                          €) i 

pasurive kapitale ndërsa i pasurive jo kapitale(vlera nën 1000.00 €)  është 

 ( 2,443.790.00€). 

 

 

 

Sektori i Tatimit në Pronë; 

 Janë faturuar dhe dërguar tek tatimpaguesit (14,518 ) fatura të pronës së paluejtshme. 

 Janë shqyrtuar  ( 158 )  ankesa të tatimpaguesve në të gjithë teritorin e Komunës së Suharekës. 

 Regjistrime të reja të objekteve këtë gjashtëmujor eshte (210)  si dhe 92 modifikime te objekteve . 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë deri me tani janë;(   505,448.66  €). 

 Gjatë kësaj periudhe kemi dërguar gjithsej  (21 ) letërkujtesa për borgjet e akumuluara për përsonat fizik dhe 

juridik. 

 

Të hyrat vetanake të realizuara deri me datë 30/06/2021; 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë   ------------------------------( 505,448.66 € ) ose 61 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga Taksa në Aktivitet------------------------------( 99,248.03  € ) ose 60 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga Renta dhe Qiraja ------------------------------ -( 31,116.59  € ) ose 24 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga taksa e regjistrimit të automjeteve--------  (62,540.00    €) ose 40 % te palnifikimit vjetor  
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 Totali i përgjithshëm i të hyrave vetanak pa dënime---------           ( 915,822.56 €) 

 Total të hyrat në gjashtëmujorin e I-rë  të vitit 2020 pa dënime   ( 624,571.47 €) 

 _______________________________ 

                                             Diferenca 2020/2021  është =(  + 291,251.09 € ) më shumë 

Raport i shpenzimit të buxhetit deri me datë 30/06/2021; 

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

1 Paga dhe mëditje  4,423.555.94 € 4,352.555.94 €  98 % 

2 Mallra & Shërbime 1,176.233.68 €  735,855.22 €  63 % 

3 Komunali 210,227.58 €  150,254.69 €  71 % 

4 Subvencione & transfere 616,427.00 €  306,828.00 €  50 % 

5 Projekte Kapitale 4,510.164.72 €  1,024.287.25 € 22.71 % 

 

 
 
 

   

     

 

Buxheti TOTAL Komunal 10,981.995.92 € 6,569.781.10 € 59.82 % 

 

 

Drejtoria e Inspekcionit  

 

Shërbimi i inspeksionit gjatë kësaj periudhe ka kryer kontrollime inspektuese dhe kompetencave të fushave përkatëse 

dhe në bazë të ligjeve të aplikueshme, udhëzimeve administrative  dhe vendimeve komunale. Drejtoria e 

Inspeksionit sipas veprimeve përkatëse që ushtrojnë inspektoret në këtë 6(gjashtë) mujor është marr 

me: 

 

-Inspektimin e ndërtimeve me leje dhe pa leje ndërtimore. 

-Luftimin e artikujve ushqimor  në biznese dhe mbrojtjen e konsumatorëve. 

-Mbikëqyrja e operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve dhe taxi. 

-Mbikëqyrja e ambientit  

-Mbikëqyrja higjeno-sanitare e bizneseve në komunën tonë. 

-Mbikëqyrja e qarkullimit të pesticideve dhe inputeve bujqësore 

-Përcjellja e qarkullimit të produkteve dhe mbrojtja e shëndetit të kafshëve. 

-Janë kryer edhe punë tjera administrative. 
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Gjatë 6 (gjashtë)mujorit në Drejtorin aktivitetet e ndërmarr gjatë kësaj periudhe po i paraqes në formë  përmbledhëse 

për të gjithë punët e inspektorve. 

 

      Inspektori Sanitar 

Nr. 

Raporti I punës për periudhën Janar-Qershor-

2021 Gjithsejtë Vërejtje 

  1 Procesverbale 66   

  2 Pranime teknike 39   

  3 Refuzime te pranimeve teknike 8   

  4 Pëlqime sanitare 14   

  5 Aktvendim (Urdhëresa ) COVID-19 819   

  6 Mbyllje te lokaleve 2   

  7 Asgjësim  I mallit 4102.86 Euro   

  8 Mbikëqyrje sanitare 182   

   

Inspektoret e ambientit dhe të  mjedisit-Kanë bërë kontrollimin e sipërfaqeve publike rrugëve,shesheve,trotuareve 

,sipërfaqet e gjelbëruara si dhe vendet e tjera publik,mbikëqyrjen e ndërmarrjeve komunale duke e 

bërë menaxhimin e mbeturinave  në territorin e komunës së Suharekës duke bërë gjoba mandatore dhe 

procedura për kundërvajtje,ndaj shkelësve të ligjit. 

 

Nr. 

Raporti I punës për periudhën Janar-Qershor-

2021 Gjithsejtë Vërejtje 

  1  Kontrollime inspektuese 390   

  2  Procesverbale 47   

  3  Urdhëresa për eliminimin  e te metave 51   

  4  Aktvendime 5   

  5  Dënime mandatore 11   
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Inspektoret e komunikacionit -Mbikëqyren zbatimin e dispozitave ligjore dhe rregullave nga personat  fizikë dhe 

juridik,që kanë të bëjnë me zhvillimin e veprimtarisë së rregullt të transportit publik të udhëtarëve dhe 

mallrave në territorin e komunës,po ashtu edhe inspektimin për leje pune,licencë,regjistrimin të biznesit 

e dokument tjera të përcaktuara në ligjet dhe rregulloret e aplikueshme etj. 

 

 

Nr. 

Raporti I punës për periudhën Janar-Qershor-

2021 Gjithsejtë Vërejtje 

  1 Kontrollime Inspektuese 72   

  2 Procesverbale 48   

  3 Aktvendime  9   

  4 Pëlqime sanitare 9   

  5 Rend I udhëtimit 1   

   

 

                          

 

Inspektori i Veterinës-Ka bashkëpunuar me Inspektoret e AVUK dhe ekspertet  për Sigurin e Ushqimit në Kosove .Janë 

kontrolluar të gjithë veprimtarit zejtare të cilat merren me përpunimin dhe servisimin  e ushqimit me 

prejardhje shtazore kryesisht të produkteve të mishit qumështit nënproduktet e qumështit 

.Procesverbal  i ka bërë 133,urdhëresa për eliminimin  e të metave 89,inspektim në  therrje-vulosje 

99,certifikata  të origjinës –therrje  99,aktvendime6,kërkesa për kundërvajtje në Gjykatë 2,asgjësim   i 

shpezëve,inkasomë  i mjeteve për therje dhe vulosje 492 Euro,asgjësim  i artikujve ushqimor 39 kg. 

 

Inspektoret e tregut-Gjatë kësaj periudhe  kem marr pjesë në aksionet sipas kërkesës së Ministrisë dhe tregtisë,Ministria 

e punëve të Mbrendeshme  dhe ajo për Ekonomi dhe Financa,si për inspektimin e veprimtarive hoteliere 

për pushim dhe akomodim,  etj. Kemi bashkëpunuar me qytetarët dhe biznese për zbatimin e 

dispozitave Ligjore për krijuar një treg konkurrentë  dhe të besueshëm me qellim për të njoftuar ligjet e 

reja(Vendimet)dhe duke i ofruar këshilla të tjerëve. 
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Nr. 

Raporti I punës për periudhën Janar-Qershor-

2021 Gjithsejtë Vërejtje 

  1 Kontrollime Inspektuese 107   

  2 Procesverbale 51   

  3 Aktvendime  1   

  4 Pranime teknike 39   

  5 Aktvendim për pranim teknik 43   

       6 Inkasim I mjeteve nga pranimet teknike 2750 Euro   

   

 

 

Inspektori i ndërtimtarisë- Ka marr pjesë në inspektimin e objekteve ndërtimore për të verifikuar dokumentacionin e 

nevojshëm rreth ndërtimit të objekteve për leje ndërtimore,ka marr masa e sigurisë për ndalimin e 

ndërtimeve pa leje etj. 

 

Nr. 

Raporti I punës për periudhën Janar-Qershor-

2021 Gjithsejtë Vërejtje 

  1 Procesverbale 75 

   2 Kontroll I ndërtimeve me leje ndërtimore 39 

   3 Konservimi I objektit me shirit rrethues 4 

   4 Aktvendime 29 

   5 Procedurë për kundërvajtje për Gjykatë 2+1 

   6 Rrenim I objekteve pa leje dhe rrezikshmëri 5 

    

 

 

Zyrtari juridike-Është kujdesur për furnizim me mjete themelore për shërbimin e Inspeksionit,ka bërë shkresa,akt 

përcjellje ,ka pritur palë në zyre sipas nevojës,ka kryer punë tjera sipas urdhëresave të eprorëve etj. 
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                        Në kuadër  të bashkëpunimit ndërinstitucional kemi bërë inspektim të përbashkëta me inspektoret e punës  

ne nivelet qendrore duke u bazuar në kërkesat dhe ankesat e palëve si dhe kemi bashkëpunuar ngushtë 

me Policin e Kosovës në raste kur është konstatuar se prania e përbashkët në teren për zgjidhjen e 

lendeve te natyrave te ndryshme është e nevojshëm. Nga të gjithë Inspektoret përparësi  i është 

kushtuar kërkesave të palëve dhe i është dhënë përgjigjeje adekuate në afatin e paraparë ligjore .Kemi 

bashkëpunuar me inspektoret e AVUK ,dhe kemi marre pjese ne aksionet sipas kërkesës nga Ministrit 

etj. 

Ne veçanti i jemi përkushtuar për zbatimin e masave sipas manualit për parandalimin e COVID -19 .Është  përshtatur 

orari  i punës duke e zgjatur atë dhe shpesh here duke punuar edhe ne orët e vona te mbrëmjes. 

 

 

 

 

 

Konkludim 

Në takimin e rregullt javor të cilin e mbaj me inspektorët çdo të Premte, unë jam informuar në detaje nga secili 

inspektor për përmbushjen e detyrave të cilat i kam kërkuar nga ta dhe më kanë prezantuar, sipas kërkesës 

sime, raportin javor të punës së secilit inspektor ku i kanë paraqitur në mënyrë grafike dhe me komente të gjitha 

aktivitetet e tyre brenda kësaj periudhe. Si gjithë herë kam kërkuar  nga ta të jenë edhe më të përkushtuar dhe 

të vendosur në kryerjen e detyrave si dhe me efikasitet të përmbyllin rastet e ndryshme që u paraqiten, 

gjithmonë në brenda kornizave të ligjeve të aplikueshme të Republikës së Kosovës dhe përshkrimit të detyrave 

të tyre. 

 

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 pandemisë jan anuluar e disa të tjera janë shtyrë për në gjashtë mujorin e dytë nëse 
pandemia shënon rënie. 

Në muajin janar janë bërë përgatitjet për fillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive dhe fillimin e disa projekteve në 
investime kapitale sipas buxhetit të paraparë për vitin 2021. 

Gjatë muajit janar dhe shkurt janë bërë përgatitjet për shpalljen e aplikimeve për projekt propozimet e OJQ-ve dhe 
individëve. 

 

Investimet Kapitale jan realizuar sipas dinamikës së paraparë: 

1. Fusha e sportit në Baqefc është realizuar 100 % 
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2. Fusha e sportit në Terrnje është realizuar 100 % 
3. Renovimi te Muzeu – ngjyrosja e shtyllave të betonit dhe konstruksionit metalik në kulmin e muzeut 

është realizuar 100 % 
4. Kulla e dëshmorëve në Bllacë është duke u realizuar, deri tani ësht realizuar 80% 

5. Kulla e Heroit Fadil Vata është duke u realizuar, deri tani është realizuar 70% 

 

 

Aktivitete kulturore për festat shtetërore siq janë: dita e pavarësisë së Kosovës dhe dita e Çlirimit jan anuluar për 
shkak të ndalesës së grumbullimit më shumë se 10 persona si shkak i vendimeve të qeverisë për menagjimin e 
pandemisë. 

Aktivitetet kulturore të realizuara gjatë 6 mujorit të parë: 

Akademi Solemne “Pranvera Shqiptare 1981” kushtuar 40 vjetorit të demonstratave të vitit 1981 dhe Heroit Fadil 
Vata, me këtë rast u realizua programi artistik i interpretuar nga GAM Theranda dhe recitim nga aktorja Edona Sopaj 
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Promovimi i librit “Anembanë” Grup autorësh nga viset shqipëtare. 

 

EKSPOZITA "THIS IS KOSOVO" 

U hap ekspozita "THIS IS KOSOVO" e fotografit Ylber Kabashi. 

Të pranishëm ishin dashamirës të fotografisë, Kryetari i Komunës Z. Bali Muharremaj, si dhe dy mysafir nga 
Gjermania miqtë tanë, fotografi Uli Reinhardt dhe gazetari Thomas Rossmann. 
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Në Galerinë e Qendrës për Edukim Kreativ “Shtëpia e Fellbahut” është hapur ekspozita “Trashëgëmia dhe 
diversiteti kulturor në sytë e artistëve e organizuar dhe kuruar nga Znj. Drenoeta Berisha. Në ekspozitë morën pjesë 
rreth 30 artist nga tërë Kosova dhe Komuna e jonë. Hapjen e ekspozitës e nderuan me pjesëmarrje edhe Kryetari i 
Komunës Z. Bali Muharremaj, ish zyrtar të Ministrisë së Kulturës dhe artist eminent. 

 

 

Në Shtëpinë e shëndetit në Suharekë – në hapsirën e sektorit të pediatrisë Art Grupi nga QEK Shtëpia e Fellbahut 
nën përkujdesjen e Profesor Refki Gollopenit, e realizuan me punë vullnetare pikturimin e muraleve me tematikë 
që i përshtatet botës së fëmijëve duke krijuar një ambijent të këndshëm dhe miqësor për fëmijët. 
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Në Muzeun Kombëtar u mbajt ekspozita e bijenalës “Water Color” edicioni i katërt ku morën pjesë 300 artist 
nga e gjithë bota. Juria profesionale ka nderuar me çmime  pesë artistë, ku në mesin e tyre edhe dy artistë nga 
komuna e Suharekës, Refki Gollopeni u nderua me çmimi Sepical Award dhe Gëzim Berisha u nderua me çmimin 
Excellent Award. 

 

 

Turne në volejboll në kujtim të sportistëve të ndjerë "Murat Suka dhe Herolinda Berisha" “Turneu përkujtimor i 
volejbollit Murat Suka dhe Herolinda Berisha", nderon të rënët për lirinë e vendit. 

 

Për nderë të Ditës së Çlirimit dhe Ditës së Dëshmorëve është organizuar turne në futboll të vogël. 
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Aktivitetet Rinore: DKRSM ka mështetur projektet e organizatave rinore në fusha të ndryshme. Suksesi i Sportit të 
komunës tonë u kurorëzua me shpalljen e KB Golden Eagle Ylli Kampion në Superligë dhe Ligën e Kosovës dhe Ligën 
Unike. 

 

Në Ditën e Tokës, u zhvillua edhe aktiviteti "Ta mbajmë ambientin e pastër”,grupi aktiv i te  rinjëve 

që e  hte  organizuar nga REB ka bërë shper   ndarjen e qeseve nga letra e riciklueshme me qellim   te 

vetedije imit te  qytetare ve te  Komune s së Suhareke s pe rënde ine   e per  dorimit të qeseve (nga letra) 

te  riciklueshme si mase  parandaluese pe r ndotje te  ambientit. Projekti e shte  bashkfinancuar nga Community Development Fund 
- CDF pe rmes projektit Human Rightivism financuar nga Agjencia Suedeze pe r Zhvillim Nde rkombe tar SIDA dhe 
Ambasada e Suedise  ne  Prishtine  si dhe Komuna e Suhareke s. 

 

 

Koncert i Theranda Fest i organizuar nga OJQ ARIA, drejtor artistik Artan Elashani instrumentistët nga grupi muzikor 
Koha, vendi amfiteatri i QR Shtëpia e Fellbahut. 
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Këto ditë doli edhe videoprojekti me këngën Mall i Grupit Muzikor Koha. DKRSM do ti mbështesë të rinjët kreativ edhe 
në të ardhmen. 

 

 

RAPORTI GJASHTË MUJORIT TË PARË 2021 NË BIBLIOTEKËN 
“ HAJDIN BERISHA” SHUHAREKË 

 

Në gjashtë mujorin e parë nga janari e deri në qershor numri i lexuesve arriti në 822, libra të lexuara janë 3779, 
kurse 2022 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 bashkëpunuar me Bibliotekën ndër komunale në Prizren dhe Bibliotekën Kombëtare. 
- Puna me lexues ndërrimin e librave, konsultime dhe njoftime me lexues. 
- Mbikëqyrja e aktiviteteve në bibliotekë. 
- Ofrimi i shërbimeve informues orientus dhe relativ për të gjetur informacionin e kërkuar nga 

biblioteka. 

- Kujdesi për libra të humbur dhe plotësimin e tyre. 

- Biblioteka u furnizua me ekzemplar nga “MKRS“ nga donacine tjera dhe të dhuruara nga autor. 

- Në muajin Qershor u mbajtën Debate Publike me qytetarë. 

 

 

Këto ditë doli nga shtypi edhe libri “Brerore Lirie 13” e botuar nga SHAK Elena Gjika DoraD’Istria e mbështetur 
nga DKRSM. 
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Sektori për Trashëgimi Kulturore 
Suharekë,më 06.07.2021 

 

Lënda: Raporti 6 mujor i punës në Muzeun e Qytetit 

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

PUNE 

Viti 2021 vazhdoi të na sfidoj me pandeminë e Covid 19, 

Punët që kishim filluar në fundvitin e 2020 , në teren, duke i vizituar të gjitha lokalitet që i kemi në mbrojtje 

vazhduam edhe në janarin e 2021 me qëllimin që posa ti përfundonim të pergaditnim një ekspozitë me foto dhe 
mbishkrime rreth të gjitha lokaliteteve që i kemi në mbrojtje nga Ministria e Kulturës si asete të trashëgemisë 

kulturore. 

Mund të them që gjatë kësaj periudhe kemi vizituar: Kalanë e Kostercit, Lokalitetin e Peqanit të Vogel, Reshtanit, 

Tumen e Samadrexhës, Xhaminë e Leshanit, Tumen e Gjinocit, Gradinën e Vraniqit, Hisarin, Vorrezat e Papazit, 

Xhaminë e Budakoves për të cilen kemi njoftuar organet kompetente për atë qfar kemi hasur aty dhe kemi 

pergaditur një njoftim me shkrim etj. 

Gjatë kësaj periudhe janar- shkurt 2021 gjithashtu eshte vizituar edhe Gjyteza e Grejqecit dhe shtëpia e F.Tafollit, Kulla 

e Rame Bllaces, Kisha e Mushtishtit , Reqanit e keshtu me radhë. 

Qellimi i këtyre vizitave ishte që të njihemi për së afermi me gjendjen e këtyre objekteve por njëkohësisht edhe 

pergaditja e një ekspozite me të gjitha lokalitetet me foto dhe shënime që do vendosej në muze dhe për vizitoret do 

ishte një komunikim më i drejtpërdrejtë që të njifeshin me te gjjitha këto asete të trashëgemis kulturore pasi jo të 

gjithë do kenë mundësin ti viyitojnë. 

Gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe vizitorë dhe bashkepunim edhe me shkolla, ku edhe pse ishte kohe pandemie 

me kujdes të shtuar muzeun e kanë vizituar nxënës të “ShML Avdyl Rama” Shiroke, nxënës të shkollës “Jeta e 
Re” Suharekë, ku ketu duhet përmendur bashkëpunimin e mirë me grupin e të rinjëve të Trashëgimisë Arkeologjike 

me prof Shpat Muharremaj. 

Kemi arrit ta vebdosim kontaktin dhe bashkëpunimin me studentët tanë që studiojnë në Prishtinë ka pasur një 

rrjedhë te mirë si në dhënjen e ideve gjithashtu edhe në ofrimin e të gjitha mundësive në përgaditjen e seminareve 

ose eseve mbi Muzeun dhe artefaktet që kemi në te por edhe në tema diploma ne lamin, Arkeologji, Antropologji 

dhe Arkitekturë. 

Për momentin 5 studentë nga Komuna jonë jane në pergaditje ose në perfundim të temave të tyre lidhur me këto që 

theksova më larte. Këta janë Valentina Krasniqi, Edison Bytyçi, Pranvera Gashi, Endrit Sadikaj dhe Floriana Bytyqi. 

stafi i dy punëtorëve me kontratë qe ishin ne ketë kohë: Pranvera Gashi dhe Edison Bytyqi. Deshiroj ti falenderoj për 

perkushtimin dhe bashkpunimin në veqanti Edison Bytyqin i cili gjatë kësaj periudhe ka berë një punë të 

shkëlqyeshme duke publikur në faqen e Muzeut shënime nga libri i Dr.Jusuf Osmanit ,,Vendbanimet e Therandës,,. 

Ky qdo ditë ka sjellur shënime për nga një venbanim me qellimin e vetëm që qytetaret të jenë sa më të informuar 

mbi objektet kulturore dhe arkeologjike e historike që janë asete të trashëgemise sonë. 

Për rreth një muaj e gjysëm Edi Bytyqi ka publikur shënimet për vendbanimet e Komunës së Suharekës duke sjellur një 

frymë të re komunikimi elektronik me qytetarët duke rritur interesimin 
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e të gjithë atyre që kanë deshirë dhe pasion të jenë pjesë e debateve për keto qështje dhe në këtë mënyrë edhe 

numri i personave që percjellin faqen tonë ka pasur rritje. 

Nga fillimi muajit maj kam filluar të vijoj në punë edhe pse me vështërsi, duke u marr në fillimet e para me shumë 

me punët rreth zyrës pasi rrethanat më diktonin një qështje të tillë. 

Në ndërkohë fillon një gjendje me rehabilituese me pandeminë dhe interesimi per të vizituar Muzen fillon të ngjallet. 

Në maj SHML “Avdyl Rama” Shiroke, paralelja e Drejtimit Juridik me prof Aziz Bytyqi për dy ditë në grupe viyitoi 

muzen duke u ndar të kënaqur me vizitën. 

Në muajin qershor Prof. Fadil Bytyqi , për dy ditë gjithashtu me grupe të reduktuara nga 10 nxenes nga shkolla 

“Loyola” Prizren i bëri vizitë muzeut. 

Me Fadil Bytyqin mbas bisedave u dakorduam që së bashku të përgadisim një ekspozitë e cila është në zhvillim e sipër 

dhe besoj gjatë këtij muaji do realizohet. 

Njëkohësisht jemi në finalizimet e saj së bashku me ekipin që ka punuar për nje kohë me kontrat që të botojmë një 

guid për Muzeun e qytetit për të cilën kemi marrë mbështetjen edhe të Ekzekutivit edhe drejtorit te DKRS. 

Në javën që e lamë pas patëm edhe një ekspozitë në muze me titull ,, Nëpër arkivat e kohës… me autor gazetarin 

Uran Haxha. Gjithashtu edhe televizioni RTK erdhi dhe pergaditi një reportazh lidhur me ekspozitën që besoj këtë 

javë do të transmetohet. 

Ne vazhdojmë me punë duke shpresuar në mbështetje dhe përkrahje të vazhdueshme nga instuticionet përkatëse që 

të mund të ecim para me të vetmin qëllim rritjen e imazhit dhe vlerave arkeologjike, kulturore dhe historike nëpër 

brezat që po rriten duke i bërë që të jenë të kujdeseshëm dhe të kontribuojnë me të gjitha mundësit dhe rrethant për 

ta pasuruar Muzen edhe me gjetje por edhe me aktivitete tjera. 

Më poshtë po ju paraqesim me foto disa nga aktivitetet e sipër përmendura për të pasqyruar punën e bërë gjatë kësaj 

periudhe 6 mujore. 

 

 

 

FOTOT E BËRA GJATË AKTIVITETIT 6 MUJOR 2021 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Foto 1.2.3 Kulla Rame Bllaces 
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1 2 3 

Foto 2. Greiqec 

 

Foto 3. Tuma Gjinoc 

 

Fig 4. Kalaja e Kostercit 
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Fig 5. Kulla e Faik Tafollit 

 

 

 

Fig 6. Mushtisht Kisha e Shen Merise 

 

 

 

Fig 7. Tuma e Samadrexhes 
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Fig 9. Gradina e Vraniqit 

 

Suharekë Dvoran Vraniq 

 

 

Samadrexhë 

 

Gjimnazi ,,Avdyl Rama,, - Shirokë 



Adresa: Rr. Brigada 123, Ndërtesa ish Shtëpisë së Shëndetit - te parku i qytetit, kati i parë zyra Nr. 4 – Suharekë. 

Page 64 Tel: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

  

 

Gjimnazi “Jeta e Re” - Suharekë 

 

Gjimnazi “Loyola” - Prizren 

 

Ekspozita: Nga pluhuri i arkivave … Uran Haxha 
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DKRSM ka mbështetur projektet e OJQ-ve dhe individëve duke u bazuar në kriteret e shpalljes publike, shumica 

e projekteve janë në fazën e parë. 

Lista e Projkteve Përfituese 

 
1.Klubi i Volejbollit “ Gjinoci” 

2.Klubi Triathlon “Suhareka” 

3.Klubi i Atletikës “Theranda” 

4.Klubi i Futbollit “ Greikoci” 

5.Klubi i Futbollit “Studenqani” 

6.Klubi i Karates “Çeliku” 

7.Klubi Basketbollistik “ Golden Eagle Ylli” 

8.Shkolla e Futbollit “Suhareka” 9.Teakwondo 

Hapkido “Puma” 10.Aeroklubi “Shqiponja e 

Artë” 

11. Klubi i Mundjes “Theranda –H” 
12. Klubi i Volejbollit “Theranda” 
Femrat 13.Klubi i Volejbollit 
“Theranda”Meshkujt 14.Shoqata Sporti 
Shkollor Suharekë 15.Klubi i Futbollit 
“Dardania” 
16.Klubi i Shahut “Theranda” 

17.Klubi i Shigjetarisë “Luzhnica” 

18.OJQ “Aria” 

19.OJQ “Alternativa për Integrim “ 

20.OJQ “Algoritimi” 21.SHKA”Jehona” 

22. Gam “Theranda” 

23. Qendra Rinore “Shtëpia e Fellbahut” 

24.SHKA”Dardanët” 
25.OJQ”Fuqizimi i gruas dhe rinisë Suharekë” 26.Shtëpia 
Filmike Dielli 

27. OJQ”Sociabiliteti” 

28. Shoqata e të Shurdhurëve Suharekë 
29Grupi Rinor i Shëndetësisë 30.Alban 
Limani 
31.Ibadete Xhakmani 
32.Beqir Gashi 33.Çlirim 
Kuqi 34.Genc Behluli 
35.Qemajl Guraziu 
36.Alidon Tershani 
37.Gent Kuqi 38.Naim 
Baftjaraj 39.Leonora 
Gashi 40.Arjenita Gashi 
41.Ylber Kabashi 42.Andi 
Buqa 
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43.Xhe
majl 
Kolgeci 
44.Beti
m 
Bytyqi 
45.Lea
rt 
Berish
a 
46.Hys
ni 
Luzhni
ca 
47.Ardi
ta 
Hajdari 
48.Edo
n 
Berish
a 
49.Dafi
na 
Bytyqi 
50.Albi
on 
Bardhe
ci 
51.Leo
nora 
Reshit
aj 
52.Që
ndrim 
Gashi 
53.Alb
an 
Gashi 
54.Nat
yra 
Kukaj 
55.Alb
an 
Berish
a 
56.Hek
tor 
Kryeyi
u 
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Subvencione të shpenzuara janë 72.200 

Mallra dhe shërbime të shpenzuara janë : 11.378 

 

 

Për vitin shkollor 2020/2021 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. 

 Menagjimin e situates me pandeminë-virusin Covid 19 

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

edukativo-arsimor 

 Realizimin e plan-programeve mësimorepërkunder rrethanave te krijuar nga pandemia 

 Sigurimi i mjeteve mbrojtëse-higjenike për të gjitha institucionet edukativo-arsimore të komunës 

sonë 

 Ngritjen profesionale të mësimdhënësve për organizimin e mesimdhenjes ne kushte pandemie 

 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 2020/2021 nxënës të regjistruar në të gjitha nivelet e shkollimit janë : 

 Niveli i shkollimit Paralele Nr. i nx. të regjistruar  

 Çerdhe Tri grup mosha  114  

 Parafillor 38 629  

 Kl. 1-5 250 4113  

 Kl. 6-9 190 3265  

 Kl.10-12 101 2118  

 Totali 575 10239  

 

 Suksesi dhe vijimi i nxënësve : 

DKA në bashkëpunim me shkolla janë ne fazën e përpunimit të të dhënave për suksesin e nxënësve numrin e 

orëve mësimore të realizuara  dhe numrin e mungesave të nxënësve . 

 

 Kuadri : Në arsimin parafillor, fillor, të mesëm të ultë  dhe të mesëm të lartë janë të angazhuar 963 

punëtorë. 

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë periudhës : Janar – Qershor 2021  

 

Gjatë periudhës Janar-Qershor  shqetësues ishte fakti i fillimit të mësimit të rregullt në kushte pandemie 

gjithashtu edhe humbja e orëve mësimore për shkak të pandemisë Covit 19.  

DKA në bashkëpunim me TASK Forcën në nivel komunal i percaktoj kriteret dhe formën e  organizimit të 

mësimit gjithmon duke u mbeshtetur ne vendimet e MASHT dhe ISHPK. MASHTI organizoi mësim nga 

https://kallxo.com/e-mesimi/klasa-1/
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distanca /online për nivelin 6-9 për një periudhë kohore por njëkohësisht mori vendim që të organizohet edhe 

mësimi plotësues për të gjithe nxënësit në të gjitha nivelet në lendët mësimore gj. shqipe,matematikë dhe shkenca 

të natyrës për tejkalimin e vështirësive  dhe boshlleqeve nga humbja e oreve mesimore.Kjo  formë  e  mësimit  erdh  

si  imperativ  i  kohës  për  shkak  të  pandemisë COVID-19, prandaj  DKA që  në  fillim të aplikimit   kësaj  forme  

të  mësimit   organizoj aktivitet me drejtor te shkollave dhe  mësimdhënës te  komunës  sonë. 

Shkollat  u  gjinden  përballë  kësaj  sfide  të  re, por  gjithsesi  me  përgjegjësi  të theksuar  u  angazhuan  

në  dhënien  e  kontributit   të  tyre  në  këtë  drejtim. 

Natyrisht  është realizuar edhe aktivitet dhe bashkëpunim  me  nxënës   dhe  prindër  për përfshirej  të të 

gjithë nxënësve në mësimin plotësues.  

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

konstatojmë se mbarëvajtja e  mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues  gjatë kësaj periudhe  është realizuar me 

sukses. 

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

mungesa e internetit për zhvillimin e mesimit online. 

 

 

 

Testi PISA ,Testi i arritshmërisë ,Testi i maturës dhe testi TIMES  

Ne bashkëpunim me MASHT ,DKA i ka bërë të gjitha  përgatitjet për organizimin e  testit PISA të 

arritshërisë  për  kl.9 si dhe provimit të maturës  për kl 12 për  afatin e qershorit  . 

-Testi i arritshmerisë për klasat e 9 u mbajt me date: 21.05.2021 ,të cilit iu nënshtruan  823 nx gjithësej 

dhe  përqindja e kalushmërisë është 51.56%. Krahasuar me vitin shkollor 2018/2019 rezulton se numri i nxënësve 

krahasuar me vitin shkollor 2018/2019 është zvogluar për 18 nx. ndërsa suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë 

në këtë vit shkollor ka rënie për 2.71%. 

Rezultate e testit të arritshmërisë sipas shkollave : 

Nr Shkolla Vendi 

Kodi i 

shkollës Përqindja 

1 SHMU "Destan Bajraktari" Suharekë  24 61.12% 

2 
SHMU "Gjergj Kastrioti-Skënderbeu" Sallagrazhdë 05 54.08% 

3 SHMU "Flamuri i Abrit" Reshtan 10 48.57% 

4 SHMU “7 Marsi” Suharekë 01 67.07% 

5 SHMU "Migjeni" Gjinoc 07 66.64% 

6 SHMU "28 Nëntori" Debërdelan 13 50.10% 

7 
SHMU "Shkëndija" Suharekë 02 44.34% 

8 SHMU "17 Shkurti" Shirokë 27 45.5% 

https://kallxo.com/e-mesimi/klasa-1/
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9 SHMU "Shaban Mazrreku Sopijë 04 40.60% 

10 SHMU "Hasan Prishtina" Semetisht 14 66.35% 

11 SHMU "Dituria" Samadraxhë  12 50.12% 

12 SHMU "Edit Durham" Mushtisht 03 55.60% 

13 SHMU "Drita" Gelancë  08 45.23% 

14 SHMU "Dëshmorët e Tivarit" Peçan 16 46.91% 

15 SHMU "Bajram Curri" Nishor 15 46.62% 

16 SHMU "Vëllezërit Frashëri" Bukosh 22 64.92% 

17 SHMU "Dëshmorët e Greikocit" Greikoc 06 48.62% 

18 SHMU "Ramë Bllaca" Bllacë 17 66.64% 

19 SHMU "Iliria" Savrovë  23 74.78% 

20 SHMU “Besim Ndrecaj” Maçitevë 25 40% 

21 SHMU "Sadri Duhla" Duhël 18 39.84% 

22 SHMU "Dëshmorët e Kombit" Vraniç 21 54.45% 

23 SHMU "Vaso Pashë Shkodrani" Leshan 09 41.04% 

24 SHMU “Lidhja e Prizrenit” Budakovë 20 61.5% 

25 SHMU "Ismet Jashari Kumanova" Javor 26 50.66% 

26 SHMU "Rilindja" Nepërbisht 28 40.37% 

27 SHMU "Kongresi i Manastirit" Studençan 11 58.59% 

28 SHMU “Naum Veqilharxhi” Mohlan 19 41.08% 

29 SHMU ”Xhavat Sylaj” Sllapuzhan 29 41.85% 

Krahasura me vitin shkollor 2018/2019 suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë në këtë vit 

shkollor ka rënie për 2.71%. 

51.56% 

Mesataraja ne 

nivel vendi: 

57.1% 

 

-Testi maturës u mbajt  me datë :26.06.2021 në të cilin morën pjesë 672 nxënës nga të tri shkollat e 

mesme te larta. Krahasuar me vitin 2019/2020 rezulton që ka rënie të rezultatit për 1.86% 
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 Testi PISA u realizua : 

-Me datë11.05.2021  

-Me  datë12.05.2021  

Bazuar në kërkesat e MASHTI-t, Drejtoria e Arsimit ka bërët gjitha përgatitjet për realizimin e pilotimit të 

projektit “ PISA2021” ku nga komuna jaonë janë përzgjedhur për pilotim dy shkollat e mesme: gjimnazi ” Jeta e re “ 

dhe shkolla teknike  “ Skender Luarasi ” 

PISA ka pranuar nga ne informacionet e sakta për të gjithë nxënësit në dy shkollat që plotësojnë kriteret e 

pranueshmërisë. Kriteret për pranueshmërinë e nxënësve PISA kanë qenë: nxënësit e  lindur nga 01.01.2005 dhe 

31.12.2005. 

Nga gjithsejt 410nxënës 15 vjeçarë  nga 56 nxënës nga secila shkollë janë përzgjedhur rastësisht për të plotësuar një 

test 2 orësh me bazë kompjuterike, me pyetje mbi gjuhën dhe leximin, shkencë dhe matematikë.   

  

        

 

  SHMT “ Skender 

Luarasi” Suhareke 

Morën pjesë në 

provim 
Kaluan Nuk kaluan 

   

 

M 127 48 79 

   

 

F 56 16 40 

   

 
Gjithsej 183 64 119 

   

 

%   34.97 65.03 

   

        
SHMP "Abdyl Ramaj" Shirokë - Rezultatet e testit të maturës shtetërore 2021 - Afati i parë 

     

 

  Morën pjesë në provim Kaluan Nuk kaluan 

 

 

M 82 26 56 

 

 

F 92 31 61 

 

 
Gjithsej 174 57 117 

 

 

%   32.76 67.24 

 

      
Gjimnazi “ Jeta e re”- Rezultatet e testit të maturës shtetërore 2021 - Afati i parë 

        

 

  
Morën pjesë në 

provim 
Kaluan Nuk kaluan 

   

 

M 113 101 12 

   

 

F 202 177 25 

   

 
Gjithsej 315 278 37 

   

 

%   88.25 11.75 
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Regjistrimi i nxënësve  për vitin shkollor 2020/2021 

Sipas UA të MASHTnr.16/2004 ka filluar regjistrimi i nxënësve të klasave të para  në të gjitha shkollat e 

komunës sonë nga data  17 maj 2021 dhe vazhdon deri ne fund te gushtit,prandaj nuk kemi te dhena te sakta . 

Regjistrimi i nxënësve të klasave të 10-ta në afatin e parë /qershor është realizuar sipas planifikimeve / 

konkursit të shpallur nga DKA:  

SHMT “ Skender Luarasi”-Suharekë 

NR 

D
R

E
J

T
IM

I 

Profili arsimor 

Nr i 

klasave 

Nr i nx. të 

kërkuar 

Nr i nx 
që 

aplikuan 

1 

E
L

E
K

T
R

O
T

E
K

N
IK

Ë
 Teknik i sistemeve të TI-së 1 24 24 

2 Teknik i informatikës së biznesit 1 24 21 

3 Media interactive 1 24 15 

4 Mekatronikë 1 24 14 

5 Instalues elektrik 1 24 6 

  

6 

N
D

Ë
R

T
IM

T
A

R
I Arkitekturë 1 24 27 

7 Teknik i izolimit të ndërtesave 1 24 7 

  

8 

M
A

K
IN

E
R

I Instaluesi ngrohjes, ujësjellësit dhe 

klimatizimit 
1 24 66 

9 Automekanik 1 24 11 

10 Metalpunues dhe saldator 1 24 2 

  

11 TEKSTIL Rrobaqepësi 1 24 16 

  

12 

A
R

T

I Dizajn i tekstilit dhe i veshjeve 1 24 18 

GJITHSEJ 12   227 

SHMP "Abdyl Ramaj" Shirokë 

    

   

  

Nr. Lëmi Profili Arsimor Nxënës 
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1 Ekonomi 

Kontabilitet 17 

Banka dhe Sigurime 15 

Marketing 14 

2 Hoteleri dhe Turizëm Asistent Restoranti 15 

3 Administratë Asistent juridik 29 

4 Kimi - Teknologji 

Laborant i kimisë 17 

Teknologjia e Materialeve Ndertimore   

5 Teknologji Ushqimore Teknologji Ushqimore 8 

6 Agrokulturë Hortikulturë 8 

Gjithsejt 123 

Gjimnazi “ Jeta  e re”- Suharekë 

Drejtimet 

   

   

  

Nr. Gjimnazi Drejtimi Nxënës 

1 “ Jeta   e re” 

Shkenca natyrore 114 

Shkenca shoqërore 54 

Gjithsejt 168 

Nga të dhënat e lartëshenuara shifet se ka ende vende të lira në të tri shkollat e mesme te larta. Afati i dytë i 

regjistrimit të nxënësve ne klasa të 10 është në muajin gusht. 

 

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. Gjendja e objekteve shkollore dhe ambientet e jashtë për krijimin e kushteve të favorshme për nxënës dhe 

mësimdhënës në situatën me pandemin covid 19. 

3. Dokumentacioni administrativ: Libri i të punësuarve, Libri i protokollit, Libri i klasave, Procesverbalet, etj.. 

4. Vlerësimi i përformancës së shkollës dhe PZHSH 

5. 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. 

6. Orët e humbura 

7.  Mjetet mësimore 

8. Organizimi i mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues. 

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.  
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Garat, aktivitetet e lira dhe aktivitetet jashtëmësimore 

Situata e krijua me Pandeminë dhe rekomandimet e MASHT dhe ISHPK nuk kane lejuar organizim te 

aktiviteteve, garave  dhe formave tjera te aktiviteteve jashtëmësimore. Prandaj DKA ka përgatit rekomandimet për 

shkolla për  realizimin e  aktiviteteve në nivel të shkollave  për ngritjen e cilësisë dhe motivimin e nxënësve për 

punë. Fokusi ka qenë që të gjitha aktivitetet të barten në shkolla në mënyrë që të përfshihen dhe motivohen të 

gjithë nxënësit pa përjashtim. 

 DKA ka organizuar manifestimin me  rastin e Ditës së mësuesit – 7 Marsin,  DKA ka ndarë 

mirënjohje për mësimdhënësit e dalluar  për vitin 2021.  

 

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. 

 

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 .  

      

 

BUGJETI I SHPENZUAR PËR JANAR -QERSHOR     2021  

SHPENZIMET SIPAS KATEGORISË 

PAGAT NGA FONDI QEVERITAR 
3,136,007.77 

MALLRA  E SHERBIME NGA FONDI 10 

QEVERITAR                200,186.30  

KOMUNALI NGA FONDI  10 QEVERITAR                  25,164.03  
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KAPITALE NGA FONDI 10  QEVERITAR                  10,000.00  

GJITHSEJ GRANDI  I ARSIMIT                 3,371,358.10  

    

MALLRA  E SHERBIME NGA TË HYRAT 

VETANAKE FONDI  21                  10,292.27  

SUBVENCIONE - BURSA                   85,350.00  

KAPITALE NGA TË HYRAT VETANAKE 

FONDI  21                    3,612.00  

MALLRA  E SHERBIME NGA TË HYRAT 

VETANAKE FONDI  22                   11,090.85  

KOMUNALI NGA TË HYRAT VETANAKE 

FONDI 22                    3,546.08  

SUBVENCIONE - BURSA NGA FONDI  22                       700.00  

KAPITALE  NGA TË HYRAT VETANAKE 

FONDI  22                  25,957.53  

  GJITHSEJT  SHPENZIMET NGA FONI 21-

22                   140,548.73  

DONATORËT   NGA HUAMARRJET 

MASHT - BANKA BOTRORE                      21,399.80  

MALLRA  E SHERBIME  NGA OJQ 

VORAE 

                             

1,750.00  

GJITHSEJT  SHPENZIMET BUXHETI  1 - 6    

2021 3,535,056.63 

 

 

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 organizata dhe donatorë për realizimin e projekteve për ngritjen e cilësisë në 

arsim. 
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                             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 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 kurrikulesdhe trajnime treja per te ndihmuar 

mesimdhenesit ne menagjim te ores mesimore; 

 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. 

 

 

 


