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Raporti vjetor për vitin 2021 

 

Viti 2021, ka shënuar  realizimin e shumë projekteve të cilat janë caktuar sipas Planit të Punës për këtë vit 

kalendarik, pra për vitin 2021.  

Përmes prezentimit të më-poshtëm, të secilës drejtori dhe sektorëve të caktuar,  ju qytetarë  të nderuar dhe 

të interesuar,  do të njoftoheni për të dhënat konkrete edhe përms statistikave, 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.    

Pa dyshim se edhe ky vit ka qenë i rëndë në përballje me situatën Covid-19, mirëpo përmes angazhimit  

konkret, jemi sfiduar dhe kemi arritur t’a kontrollojmë situatën në bashkëpunim me institucionet përkatëse.  

 

Komuna e Suharekës është e përkushtuar që secilit qytetarë t’i sherbejë me nder e gjithmonë duke e 

respektuar ligjin. 

 

 

 

Më poshtë për secilën drejtori gjeni raportet e pergatitura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor 

 

Përshkrim i shkurtër I Aktiviteteve për vitin 2021 
 
Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim gjatë vitit 2021 ka vazhduar me angazhime të shtuar në realizimin e 
punëve dhe detyrave që ka për të trajtuar në kuadër të sektorëve të saj. Në fillim të 2021 një rëndësi e 
veçantë i është kushtuar shqyrtimit dhe mbylljes së lëndëve të trashëguara nga 2020. 
 
Viti 2021 është karakterizuar me mbylljen e procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal 2021-2029 
dhe aprovimit të tij në Asamblenë Komunale. Gjatë këtij viti gjithashtu  DUP në bashkëpunim me Ekipin 
Komunal për Planifikim dhe Këshillin e Ekspertëve, përmes kompanisë së kontraktuar ka vazhduar hartimin 
e Hartës Zonale të Komunës si një ndër proceset më me rendësi për DUP-në (pas PZHK-së) e që është arritur 
që dokumenti ta merrë formën e tij për t’u vendosur në Shqyrtim Publik.  
 
Sa i përket Planeve Rregulluese (të pezulluara të cilat vazhdimisht janë cituar nëpër raporte të DUP-së, rreth 
bllokimit të tyre si rezultat i kundërshtimeve nga MMPHI për çështje procedural), gjykata ka aprovuar 
padinë e komunës duke i’a kthyer në rishqyrtim të planeve edhe njëherë MMPHI-së. Tani jemi në pritje të 
një përgjigje positive nga MMPHI rreth lejimit të zbatimit tëtyre. 
 
Gjithashtu në këtë raport vlen të përmenden edhe projektet kapitale të cilat janë në menagjim nga DUP e 
qënjë përshkrim më detal rreth tyre jepet në vazhdim të këtij raporti. 
 
Ashtu si në çdo fillim-vit edhe në muajt e parë të vitit 2021, DUP ka vazhduar të merret me shqyrtimin e 
kërkesave për trajtimin e objekteve pa leje. Ky proces ka filluar qysh nga korriku i vitit 2019, duke vazhduar 
kështu në vitin 2020 si dhenë vitin 2021, me një rritje të madhe të kërkesave. 
 
Përpos punëve të lartëcekura, stafi përgjegjës në DUP është marrë edhe me kryerjen e shumë punëve 
varësisht nga lloji i kërkesave të palëve, e po asahtu edhe të Komunës dhe institucioneve jashtë saj. 
 
 
Gjatë periudhës një vjeçare janë pranuar 541 lëndë, ndërsa janë përcjellë 1051 shkresa rreth lëndëve të 
pranuara si dhe të karakterit të ndryshëm. Gjatë këtij viti janë mbajtur takime me qytetarë, organizata të 
ndryshme takime me institucione qendrore si dhe takime të ndryshme në nivel komunal. 
 
 
Ashtu si në vitin e kaluar edhe ky vit karakterizohet me një situatë jo dhe aq të mirë si pasoj e Pandemisë 
Covid-19, e që fatmirësisht situate muajve të fundit të vitit 2021 ka qenë e përmirësuar dukshëm. 
 
DUP ka bërë maksimumin që ngecjet e shkaktuara si pasojë e pranisë së pandemisë t’I zvogëlojë duke u 
marrë me angazhim të shtuar në punë. 

 

 

 

 



DUP gjatë vitit 2021 është marrë me shqyrtimin e kërkesave të ndryshme  

Deri më tani kemi pranuar 541 kërkesa të ndryshme ku për lëndët që trajton zakonisht drejtoria, janë 

pranuar 367 kërkesa, ndërsa për legalizim të ndërtimeve janë pranuar 174 kërkesa. 

Çdo kërkesë është shqyrtuar në bazë të kapaciteteve njerëzore profesionale që i posedojmë në stafin e 

DUP-së. 

Kryesisht kemi pranuar kërkesa për:  

1. Kushte Ndërtimore 

2. Leje Ndërtimore 

3. Leje rrënimi 

4. Renovim 

5. Legalizim të objekteve 

6. Shfrytëzim të Hapësirave Publike 

7. Vendosje të Sinjalizimeve rrugore 

8. Pëlqime në parim rreth planifikimeve për investim privat 

9. Përshkrim të planeve zhvillimore dhe rregulluese 

10. Formim të Komisioneve për pranime teknike 

11. Emërtime të rrugëve dhe ndryshim të emërtimeve 

12. Certifikim të objekteve të ndërtuara me leje ndërtimi 

13. Vërejtje rreth Draftit të HZK-së 

14. Dhe kërkesa të karakterit të ndryshëm. 

Janë përcjellur gjithsej 1051 shkresa të ndryshme, prej tyre 682 janë shkresa rreth kërkesave të 

ndryshme si dhe 369  janë rreth legalizimit: 

 

1. Aktvendim mbi Kushte Ndërtimore 
2. Aktvendim mbi Leje Ndërtimore 
3. Leje ndërtimi për Infrastrukture 
4. Njoftime rreth Kushteve ndërtimore 
5. Njoftime publike 
6. Aktvendim mbi Leje rrënimi 
7. Certifikatë Legalizimi 
8. Certifikata përdorimi 
9. Vendim për përfshirje nëlis të të pritjes–për legalizim 
10. Vendim për përfundim të punimeve për lëndët e legalizimit 
11. Kërkesë për regjistrim në kadastrës rreth kërkesave të legalizimit 
12. Pëlqime për Shfrytëzim të Hapësirave Publike 
13. Pëlqime për infrastrukturë 
14. Pëlqime në Parim dhe të ndryshme 
15. Përshkrime të parcelave duke u bazuar në Plane Zhvillimore dhe Rregulluese 
16. Konkluzione tëndryshme 
17. Përgjegje në shkresa të palëve varësisht nga karakteri I tyre si dhe Përcjellja e ankesave të 

palëve për ministri të përkatëse 



18. Plotësim lënde rreth kërkesave të ndryshme 
19. Ftesa dhe kërkesa 
20. Refuzime të ndryshme 
21. Njoftime për pagesa të ndryshme 
22. Njoftime të ndryshme varësisht nga lloji i kërkesës 
23. Raporte të ndryshme 
24. Janë formuar komisione për pranim teknik të punimeve dhe për nevoja tjera 
25. Janë shqyrtuar ankesa te qytetareve dhe ju kemi kthyer përgjegje 
 

Punë tjera në DUP gjatë vitit 2021: 

 

1. Përmbyllja e procesit të hartimit të PZHK-së 
2. Përcjellja e procesit të hartimit të HZK-së 
3. Përcjellja e procesit të zbatimit të Planeve Zhvillimore, Rregulluese dhe atyre të Hollësishëm. 
4. Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve kapitale që kanë qenë nën kompetencë ne DUP dhe 

drejtorive të tjera. 
5. Raporte të ndryshme për Kryetarin, Drejtorinë e financave, Ministritë përkatëse dhe auditorët. 
6. Dalje në teren për lëndë të caktuara dhe verifikimi i kërkesave varësisht nga karakteri i tyre. 
7. Inspektimi i objekteve të kategorive të II-ta siç e përcakton ligji për trajtimin e objekteve pa leje. 
8. Vlerësime të ndryshme urbane dhe ndërtimore me kërkesë të palëve apo për nevoja të komunës. 
9. Përcjellja e procesit dhe organizimi I aktiviteteve informuese me grupin punues për legalizimin e 

objekteve pa leje ne mbështetje nga USAID. 

Në tabelë është prezantuar protokolli hyrës dhe dalës i lëndëve në DUP për 12 vite 

 

Nr. Viti Protokolli i 

pranimit 

Protokolli i 

dërgimit 

Protokolli për 

legalizim pranim 

Protokolli për 

legalizim dërgim 

1. 2010 478 762 /  

2. 2011 572 1063 /  

3. 2012 594 1083 /  

4. 2013 580 969 /  

5. 2014 662 1039 /  

6. 2015 687 1105 /  

7. 2016 713 1132 /  

8. 2017 826 1239 /  

9. 2018 525 998 /  

10. 2019 448 807 54 69 

11. 2020 333 560 139 363 

12. 2021 367 682  174  369 

      

Totali 1051 541 

 

 

Tabela 1: Lëndët hyrëse dhe dalëse për 12 vite 



Sa i përket lëndëve prej 367 kërkesave të pranuara në vitin 2021, gjithsej janë mbyllur 344 kërkesa,      ndërsa 

janë në proces 23 kërkesa. 

Sa i përket legalizimit janë pranuar 174 aplikime. 

Në këtë vit janë shqyrtuar 128 kërkesa ndërsa tjerat janë në proces. 

Sa i përket procesit të legalizimit gjithsej nga viti 2019 janë pranuar 369 kërkesa. 

Kushtet ndërtimore, lejen dërtimore dhe leje rrënimi: 

Sektori i urbanizmit është marrë kryesisht me shqyrtimin e kërkesave të tilla. Kërkesat janë shqyrtuar nga 

stafi profesional i drejtorisë dhe vendimet janë marrë duke u bazuar në Dokumentet e planifikimit, Ligjet në 

fuqi dhe Normat teknike të planifikimit hapësinor. 

Në tabele janë prezantuar kërkesat rreth Kushteve ndërtimore, Leje Ndërtimi dhe Leje Rrënim 

Lloji i kërkesës Totali i 

pranuar 

Të aprovuara Të refuzuara Në proces 

Leje ndërtimi 28 14 4-L.N.për objekte 
4-L.N.për infrastrukture 

1-Renovim 
1-Infrastrukturë 

Kushte ndërtimore 33 9 14 10 

Leje rrënimi 6 3 1-Lejerrënimi 
1-Pezullim 

1 

 

Tabela 2: Shqyrtimi i kërkesave për kushte ndërtimore, leje Ndërtimi dhe leje rrënimi 

Për të pasur një zhvillim më të madh sa i përket ndërtimeve në Komunë e që paraprakisht do të duhet 

tëjenë të pajisur me dokumentacion përkatës, ne si DUP në vazhdimësi kemi kërkuar metoda dhe mundësi 

për përkrahje të këtij sektori. 

Ndonëse stafi professional është I kufizuar, drejtoria edhe gjatë kësaj periudhe i ka kushtuar prioritet 

shqyrtimit të këtyre kërkesave.  

Në raste me specifike, trajtimi i lëndëve ka shkuar më gjatë si rezultat i mangësive në dokumentacionin e 

ofruar nga pala. 

Hartimi I planeve zhvillimore dhe përmbyllja e tyre si process do të ndihmoj shumë në mbarëvajtje të punës 

në drejtori, si në cilësi, efikasitet dhe trajtim të duhur të çdo detyre.  

Për të lëshuar një njoftim rreth kushteve ndërtimore apo leje ndërtimi, dokumenti bazë të cilit i referohemi 

është: Plani Zhvillimor dhe Rregullues. 

Dokumentet më me rendësi të lëshuara nga DUP në vazhdimësi janë publikuar në web faqen e komunës si: 

Njoftimet publike, Planet Zhvillimore Komunale, Plani Zhvillimor Urban, Planet detale urbanistike, Planet 

rregulluese urbane, Planet rregulluese te hollësishme, Draft planet, Drafte, Projekte te ndryshme si dhe së 

fundmi është publikuar Plani Zhvillimor Komunal 2021-2029, në gjuhën shqipe dhe në atë serbe. 

 



Duke qenë të kyçur direkt në problematika të ndryshme sa i përket trajtimit të lëndëve specifike, në 

dokumentacionet e ofruara DUP ka hasur mangësi sa i përket përmbajtjes standarde të certifikatave të 

pronave për raste të caktuara.  

Për një trajtim sa më të drejt të rasteve dhe në të mirë të mbarëvajtjes së punës, DUP, në vazhdimësi është 

konsultuar me sektorin e kadastrit rreth nevojës së mbledhjes së informacioneve shtese sa më të sakta. 

Edhe përkundër vazhdimit te pranisë së pandemisë edhe këtë vit si dhe numrin e kufizuar të zyrtarëve të 

punësuar në DUP, rezultatet në punë kanë qenë të larta si në trajtimin e lëndëve ashtu edhe në zhvillimet 

tjera me të cilat është marr drejtoria. 

Vlen të ceket se të hyrat buxhetore të planifikuara për vitin 2021 pothuajse janë mbuluar vetëm nga të 

hyrat e inkasimit me leje te ndërtimit. 

Nga planifikimi për vitin 2021 prej 140,000.00 €, drejtoria ka arritur të inkasoj mjete në vlerë prej 

171,034.33€. 

Nga kjo shihet se shprehur në përqindje, të hyrat janë tejkaluar nga ato të planifikuara duke arritur në 

122.16%.  

Të hyrat buxhetore në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim (për çdo muaj të ndara në katër 

perioda të vitit) për vitin 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 2021 

VITI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janar 105.00 3,679.02 8,552.06 10,748.62 15.00 4,369.54 9,371.46 7,643.60 

Shkurt 130.00 45.00 15,189.77 6,271.99 2,165.50 16,281.2

3 

25,073.28 10,366.60 

Mars 712.24 15,022.30 2,086.90 9,639.07 65.00 6,427.55 5,230.15 6,722.40 

T.3 muaj 947.24 18,746.32 25,828.73 26,659.68 2,230.50 27,078.32 39,674.89 24,732.60 

Prill 9,983.67 8,301.75 5,947.79 15,529.17 1,718.19 65.00 1,606.00 9,467.84 

Maj 1,522.14 2,470.76 3,684.92 4,794.44 7,173.19 12,812.47 2,349.36 1,166.67 

Qershor 9,897.56 8,729.56 585.12 7,359.07 2,475.87 3,385.59 49,673.60 11,065.72 

T.6 muaj 22,350.6

1 

38,248.39 36,046.56 54,342.36 13,598.47 43,326.38 93,303.85 46,432.83 

Korrik 7,954.95 17,199.86 14,096.2

2 

898.44 356.34 4,195.75 14,636.40 20,558.49 

Gusht 953.94 4,383.73 145.00 3,106.68 50.00 54,163.68 39,387.58 17,106.51 

Shtator 5,715.49 24,829.92 16,922.9

9 

3,939.57 85.00 10,087.71 5,432.09 26,073.21 

T.9 muaj 36,974.9

9 

84,661.99 67,209.77 62,287.05 14,089,81 111,773.52 152,759.56 110,169.04 

Tetor 4,222.89 18,432.57 2,771.70 129,055.50 45.00 21,487.03 2,595.67 1,709.93 

Nëntor 1,392.32 21,987.15 6,000.35 40.00 51,669.38 667.48 6,921.68 52,256.96 

Dhjetor 1,198.59 3,634.29 19,163.7

2 

1,498.91 7,185.04 5,982.37 64,690.73 3,898.94 

T.12muaj 43,788.79

€ 

128,715.91

€ 

95,166.54

€ 

192,881.46

€ 

72,989.23€ 139,910.40

€ 

226,967.64

€ 

171,034.33

€ 



Tabela 3: Të gjitha të hyrat buxhetore ndër vite. 

 

Të planifikuarat dhe të realizuarat në Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim ndër vite 

Viti/Të hyrat financiare Të Planifikuara 

(vjetore) 

Të realizuara Në përqindje (%) 

2014 120,000.00 43,788.79€ 36.46% 

2015 128,000.00 128,715.91€ 100.56% 

2016 125,000.00 95,166.54€ 76.13% 

2017 124,000.00 € 192.881,46€ 155.55 % 

2018 127,000.00 € 72.989,23€ 57.47 % 

2019 130,272.00 € 139.910,40€ 107.39 % 

2020 130,000.00 € 226.952,64€ 174.59% 

2021 140,000.00€ 171,034.33€ 122.16% 

 

 

 

Tabela 4. Të hyrat financiare të planifikuara dhe të realizuara ndër vite 

 

Pasqyrë rreth procesit të legalizimit të objekteve për tri vite 2019, 2020 dhe 2021 

 

 

Viti 

  

K
ër

k
es

a
 

V
e

n
d

im
p

ë
rp
ë
rf
u
n

d
im

n
d
ë
rt

im
i 

 C
e

rt
if

ik
a

te
le

g
a

li
z

im
i 

T
e
p
ë
rf
s
h
ir
a

n
e

L
is

te
p

ri
tj

e
s
 

N
jo

ft
im

rr
e

th
le

g
a

li
z
i

m
it

 
P
lo
të
s
im

le
n
d
e

 

P
ë
rr
e
g
ji
s
tr
im

n
e
K
a
d
a
s
të
r 

N
jo

ft
im

e
 

p
ë
rp
a
g
e
s
e
te
t

a
k
s
ë
s
 

in
sp

ek
ti

m
 

T
ëm

b
y
ll

u
ra

 

P
a
m

b
y
ll

e 

I II I II 

2019 47 6 1 10 0 7 0 23 13 14 0 18 1 

 54 10 

2020 123 16 4 82 9 30 3 58 106 67 3 128 1 

 141 91 

2021 157 16  

5 

60 6  

58 

 

2 

 

104 

 

85 

 

45 

 

6 

 

131 

 

88  174 66 

 

Totali 

 

369 

 

10 

 

167 

 

95 

 

5 

 

185 

 

204 

 

126 

 

9 

 

277 

 

90 

 

 

 



Tabela 5. Të dhëna rreth procesit te legalizimeve 

Të hyrat Buxhetore nga Legalizimi i ndërtimeve të ndërtuara pa Lejen dërtimi 

 

 MUAJI VITI2019 VITI2020 VITI2021 

Nr.fatura Vlera € Nr.fatura Vlera € Nr.fatura Vlera € 

1 Janar / / 5 1368.62 /  

2 Shkurt / / 5 1018.1 11 10,116.6 

3 Mars / / 10 2126.81 2 3382 

4 Prill / / 3 1606 2 481.12 

5 Maj / / 5 1542.69 5 1151.68 

6 Qershor / / 10 16,227.79 1 527.75 

7 Korrik / / 3 1133.82 3 1025.56 

8 Gusht / / 7 4477.71 3 3573.11 

9 Shtator / / 2 553.71 / / 

10 Tetor 7 2679.23 4 2064.72 1 220 

11 Nentor / / 6 6921.68 7 1779.35 

12 Dhjetor 7 1977.90 7 2785.34 9 6863.30 

  14 4657.13 67 41,821.99 44 29,120.47 

 Totali per 3 vitet ekaluara 75,599.59€ 

 

Tabela 6: Të hyrat buxhetore ndër viteve të nga legalizimi i ndërtimeve pa leje 

 

  Të hyrat buxhetore nga Lejet ndërtimore për vitin 2021 janë 135,769.13€ 

  Të hyrat buxhetore nga Legalizimi i ndërtimeve pa leje për vitin 2021 janë 29,120.47€ 

Përshkrim i zgjeruar rreth aktiviteteve 

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

- Vazhdimi dhe përmbyllja e procesit të Hartimit të Planit Zhvillimor Komunal 
- Vazhdimi I procesit të Hartimit të Hartës Zonale të Komunës 
- Hartimi I Raportit për VSM te HZK-së 
- Legalizimi I objekteve të ndërtuara pa Leje 
- Hartimi I projektit kryesor për parandalimin e vërshimeve në Suharekë si dhe Projekti për 

varrezat e qytetit 
- Projekti për mbikalimin për këmbësor që lidhin tokat bujqësore me Zonën Industriale dhe 

″Hisarin″. 
- Tëtjera 

 

Katër aktivitete kryesore me të cilat është marr DUP gjatë vitit 2021 janë: 

1. Plani Zhvillimor Komunal 
2. Harta zonale e Komunës 
3. Hartimi I Raportit për VSM të HZK-së 
4. Procesi I legalizimeve të ndërtimeve pa leje. 

 



2.1. Hartimi I Planit Zhvillimor Komunal 2021-2029: 
 

Plani Zhvillimor Komunal është një document multisektorial I cili përcakton kahet e zhvillimit të 

komunës për 8 vitet e ardhshme. Ky dokument ashtu si është raportuar edhe në raportet tjera ka filluar të 

hartohet vite më pare nga Ekipi Komunal për Planifikimi menaxhuar nga drejtoria për Urbanizëm dhe 

Planifikim në konsulta të vazhdueshme me kompaninë konsulente, ministrinë dhe ekspertë të fushave të 

ndryshme. 

Janë mbajtur takime të shumta me qytetarë, takime ndërinstitucionale si dhe takime me grupet 

punuese, si rezultat i një angazhimi të madh të stafit menaxherial dhe interesimit për qasjen sa më të 

madhe të qytetarëve në të, dokumenti në gjashtëmujorshin e dytë të vitit 2020, ka kaluar nëpër dy 

konsultime publike me qytetare të cilat janë përcjellë me komente dhe vërejtje të shumta. 

Ndonëse kemi pasur të bëjmë me një process mjaft specific duke pas parasysh edhe karakterin e 

planit, ky proces ka zgjatur së fundi pasi që edhe pandemia ka ndikuar në ndërprerje të kohë paskohshme të 

punëve në institucionet përkatëse. 

Gjatë vitit 2021 DUP në cilësinë e bartësit të projektit kryesisht ka vazhduar të jetë e fokusuar në 

marrjen e Pëlqimit nga MMPHI-ja për PZHK-në si dhe aprovimin e tij në Asamblenë Komunale, e që është 

një ndër dokumentet më të rëndësishme të Komunës. 

Aplikimi I pare për pëlqim në MMPHI ka qenë në fund të muajit maj të vitit 2021. Faza e përpunimit 

të dokumentit në përputhje me rekomandimet e dala nga MMPHI-ja ka zgjatur mbi katër muaj (Qershor -

Shtator). Kjo periudhë kohore është përcjellë me shumë takime konsultative ndërinstitucionale Komunë-

Ministri. 

Gjithashtu në këtë periudhë kohore drejtoria ka pasur mundësi që ta analizoj dokumentin edhe 

mëtej dhe t’a bëjë kompletimin e tij duke pas parasysh eliminimin e gabimeve teknike eventuale të bëra në 

plan. 

Pas kompletimit të dokumentit (duke I ureferuar rekomandimeve tëMMPHI-së) dhe dorëzimit 

përfundimtar të tij në MMPHI në shtator të 2021, komuna është pajisur me Pëlqim për aprovim të Planit 

Zhvillimor Komunal në fund të muajit shtator 2021. 

 



 

Pas marrjes së pëlqimit nga MMPHI, me datë 21.10.2021 është bërë prezantimi i PZHK-së dhe arsyetimi i 

aprovimit të tij para Komitetit për Politike dhe Financa, ku dhe është proceduar për aprovim në Asamblenë 

komunale. 

 

 

Me 29.10.2021, Plani Zhvillimor Komunal është prezantuar para Asamblesë Komunale ku dhe është 

aprovuar dokumenti në tërësi. Aprovimi i tij kishte një rendësi të veçantë pasi që u krijua mundësia që Harta 

Zonale e Komunës të procedohet për miratim në MMPH për t’u vendosur në Diskutim Publik. 

 

 



Dokumenti i aprovuar – Plani Zhvillimor Komunal 2021 – 2029 ju është shpërndarë sektorëve komunale për 

implementim të tij si dhe është publikuar në Web faqen e Komunës në dy gjuhë zyrtare. 

Gjendja aktuale – Vendimi mbi aprovimin nga Asambleja Komunale të Planit Zhvillimor Komunal        

2021-2029 e ka marr miratimin edhe nga Ministria përkatëse. Tani është në zbatim nga DUP-ja por edhe 

ngatëgjitha sektorët tjera qëveprojnë nënivel komunal. 

Hapat e mëtejme – Komuna e ka obligim që të merret me zbatimin e PZHK-së. Procesi i zbatimit do të 

monitorohet nga DUP-ja .Në përputhje me Ligji ne Planifikimit rreth zbatimit të tij nga ana e komunës në 

çdo fund vit Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim do të raportoj para autoritetit aprovues të tij. 

Aprovimi i këtij dokumenti ka hap rrugë që të vazhdohet me hartimin e Hartës Zonale të komunës si dhe 

dokumenteve tjera planifikuese të nevojshme në nivel komunal. 

Pritjet – Aprovimi I këtij plani hap rrugë për një zhvillim të qëndrueshëm sectorial ndër komunal për 8 vite 

te ardhshme. Zbatimi i tij dhe hartimi i planeve tjera zhvillimore që rrjedhin pas PZHK-së gradualisht 

Komunë ne vënë një sistem zhvillimor të planifikuar mirë. 

 

Hartimi i Hartës Zonale të Komunës 
 

DUP me krijimin e mundësive finansiare si dhe me qenëse PZHK 2021-2029 kishte marr formë, në rrugë e 

sipër të hartimit të tij janë filluar procedurat për hartimin e HZK-së në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi. 

Në fillim është marr Vendimi për inicim të procedurave 01Nr.016-2027 datë 01.02.2017 është hartuar 

Detyra projektuese për HZK-në ne bashkëpunim me Këshillin e Eksperteve si dhe përmes konkursit publik 

është bërë përzgjedhja e operatorin ekonomik “INSI” për hartimin e këtij dokumenti të rëndësishëm për 

komunën. 

Me kontraktim të kompanisë përfituese është formuar Ekipi Komunal për Planifikim, i cili së bashku me 

Këshillin e Ekspertëve në periudha të caktuar është marr me shqyrtimin e procesit dhe arritjeve në plan. 

Gjithsej të janë mbajtur 21 takime zyrtare (direkt dhe online) si dhe 15 takime me qytetare si dhe janë 

lëshuar gjithsejtë 32 Raporte ku është përshkruar procesi I punës dhe arritjet në faza të caktuara. 

Përshkak të pandemisë të gjitha takimet e mbajtura pas lëshimit të Raportit të 19 janë organizuar duke i 

respektuartë gjitha rregullat dhe rekomandimet për mbrojtje nga Covid 19.  

Në të gjitha këto takime është prezantuar Drafti i fundit i HZK-së i punuar nga kompania me fokus të 

veçantë për vendbanimet apo lagjet e ftuara në takim ku dhe janë marr vërejtje dhe komente të shumta të 

cilat e kanë pasuruar edhe më shumë planin. 

Gjithashtu edhe DUP në vazhdimësi ka kontrolluar dokumentin dhe ka dhënë vërejtje dhe komente përmes 

raporteve të shumta. Vlen të ceket se dokumenti është në harmoni të plotë me PZhK 2021-2029. 



Procesi hartues I HZK-së në gjashtëmujorshin e pare të vitit 2021 ka vazhduar me një përkushtim të madh 

duke mbajtur takime të shumta në zonat rurale në fillim të muajit mars edhe përkundër vështirësive të 

shumta si rezultat i pandemisë “Covid 19“.  

Pas një pauze nga takimet me banoret e vendbanimeve (si rezultat I rritjes së numrit të rasteve me Covid19 

në nivel vendi) në fund të muajit maj është vazhduar me takimet në lagjet e qytetit të Suharekës.  

Rreth punës së bërë në këtë proces DUP në vazhdimësi ka dhënë përshkrime detale në raportet e drejtorisë. 

 

 

 

 

  

Fotot e mësipërme janë përmbledhur nga takimet e mbajtura në vendbanime 

Këto takime janë organizuar në vendbanimet më të mëdha të Komunës. Pjesëmarrja ka qenë e mirë 

edhe përkundër vështirësive në organizimin e tyre si pasoj e zhvillimit të punës nën masa të sigurisë 

ndaj Covid-19. 



 

 

 

 

 

 

Fotot e mësipërme janë përmbledhur nga takime të mbajtura në Zonën Urbane të Qytetit të 

Suharekës 

Pjesëmarrja e qytetarëve në takimet me banorët e zonës urbane ka qenë më e madhe. Gjithashtu edhe 

interesimi I qytetarëve për të dhëne vërejtje dhe komente ka qenë me I theksuar. Kompania 

kontraktuese INSI - nga Prishtina në bashkëpunim me DUP-në kanë bërë prezantimin e draftit të HZK-se 

dhe kanë dhënë sqarime te duhura rreth vërejtjeve dhe kërkesave të parashtruara nga qytetarët në 

takime. 

Vlen të ceket se për hir të transparencës (pa obligim ligjor për këtë fazë) materiali i prezantuar në takime 

me qytetare ju është shpërndarë të gjitha kryesive të vendbanimeve dhe të lagjeve të qytetit për ta  

ri-shqyrtuar dhe komentuar materialin. Gjithashtu një kopje e draftit që nga data 12 mars deri në mes të 



qershorit ka qenë i ekspozuar në hollet e objektit të Komunës në format të fletës A0 ku i’u është dhënë 

mundësia që të gjithë të interesuarit ta shikojnë për së afërmi përmbajtjen e tij dhe të japin vërejtje apo 

komente në të mire të zhvillimit të përgjithshëm. 

Duke e ditur edhe qytetaret se ky dokument ka një rendësi të veçantë për ta, muaj te verës karakterizohen 

me një numër të madh të palëve të cilët kanë vizituar zyrat e urbanizmit për t’u informuar nga afër me 

përmbajtjen e planit.  

Në këtë dokument nga ana e kompanisë se kontraktuar është punuar mjaft gjatë dhe shumë detalisht 

gjithnjë në mbështetje nga koordinatori dhe menaxheri i projektit. 

Pas hartimit të raporteve rreth 13 takimeve të mbajtura, DUP ka organizuar takim pune dy ditore me 

22dhe 24 qershor me Këshillin e Ekspertëve dhe Grupin Planifikues, i cili vepron në nivel komunal ku janë 

diskutuar të gjitha vërejtjet dhe komentet e dhëna nga qytetarët. Nga këto dy takime kanë rrjedhë 

rekomandimet rreth mënyrës së trajtimit të kërkesave të qytetarëve nga ana e kompanisë projektuese. 

Takimi i parë është mbajtur me datë 22.06.2021 në bashkëpunim me kompaninë projektuese INSI nga 

Prishtina, hartues të HZK, Këshillin e Eksperteve dhe Ekipin për Planifikim. Në këtë takim të pranishmit janë 

njoftuar me arritjet e deritanishme në procesin e planifikimit si dhe bashkërisht kanë shqyrtuar dy raportet 

e DUP-së ku janë përfshirë kërkesat e qytetarëve të cilat kanë rrjedhur nga takimet me qytetarë të mbajtura 

në zonat rurale dhe në atë urbane. 

 
 

Takimi i dytë është mbajtur me datë 25.06.2021 në bashkëpunim me kompaninë projektuese rreth draftit të 

HZK-së. Ky takim është mbajtur me KE dhe EKP ku ka vazhduar shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve të 

pranuara zyrtarisht në DUP për plotësim-ndryshim të Draftit të HZK-së, e që kanë qenë të përfshira në 

raportin e tretë të drejtorisë. 

 
 

Pas këtyre takimeve të mbajtura, DUP ka lëshuar raport përmbledhës të rekomandimeve të dala nga grupi 

punues rrethe vërejtjeve dhe komenteve të dhëna nga qytetaret gjatë periudhës kohore mars-qershor 

2021. 

Duke iu referuar raportit të DUP si dhe përmbledhjes së diskutimeve të bëra në dy takimet e fundit me 

KEdhe EKP kompania ka marr përsipër përmirësimin e dokumentit. Të gjitha ndërhyrjet në draft document 



duke i’u referuar diskutimeve të fundit janë kontrolluar dhe verifikuar në takime pune nga DUP-ja me 

kompaninë. 

 

 
 

 

Pas pranimit përfundimtar të draft-dokumentit të HZK-së dhe pas verifikimit të tij nga ana e DUP-së, në 

koordinim me kompaninë e kontraktuar është organizuar takimme KE dhe EKP për t’a shqyrtuar 

dokumentin në tërësi. Nga ky takim është dalë me rekomandim të përbashkët (nga Këshilli i Eksperteve dhe 

Ekipi Komunal për Planifikim të cilët përfaqësojnë të gjitha sektorët komunale), se dokumenti është 

formësuar në atë masë që të procedohet për shqyrtim publik në përputhje medis pozitat ligjore pas marrjes 

së pëlqimit nga MMPHI dhe Asamblea Komunale. 

Gjendja aktuale - Është formuluar drafti i HZK-së duke përfshirë pjesën tekstuale dhe hartografike, 

është përpunuar materiali, harmonizuar me PZHK-në si dhe është plotësuar me vërejtjet e marra nga 

qytetarët dhe drejtoria. Në të njëjtën kohë për këtë dokument është punuar edhe databaza e komunës 

e cila i’a mundëson drejtorisë që t’a shqyrtoj më në detale përmbajtjen e tij duke i’u referuar gjendjes 

në terren, planeve aktuale dhe duke pasur parasysh kahjet e zhvillimit të qytetit për të ardhmen. 



Hapat e mëtejme – Pas kompletimit të dokumentit do të vazhdohet me procedurat e Shqyrtimit Publik 

duke u pajisur paraprakisht me Pëlqim Mjedisor për VSM rreth HZK-së si dhe me pëlqim nga MMPHI 

për vendosjen e tij në Shqyrtim Publik. Ky process i Shqyrtimit Publik, do ti jep mundësi përsëri që çdo 

qytetar të jep vërejtje apo komentet rreth përmbajtjes së këtij drafti. 

Pritjet - Kompletimi i dokumentit të PZhK-së me pëlqim nga MMPHI-ja si dhe aprovimi i tij do të hapë 

rrugë që procesi i HZK-së të përmbyllet sa me shpejt. Me aprovimin e dy planeve në Asamblenë 

Komunale DUP do të arrij të përmbyll me sukses këtë proces planifikues e zhvillimor të komunës. Me çka 

do të hapen rrugë për vazhdim të planifikimeve me plane rregulluese të hollësishme për zona të 

caktuara sipas nevojave të komunës. 

  



 Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Hartën Zonale të Komunës 
 

Për ti hapur rrugë diskutimit publik për Hartën Zonale të Komunës jemi të obliguar që paraprakisht të 

hartojmë Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për këtë nivel të planit. Kompania e kontraktuar për 

hartim të HZK-së në diskutim me Ekipet Komunale dhe sektorë të ndryshme ka hartuar Raportin e VSM. Për 

këtë Raport me procedurë të rregullt përmes shpalljeve publike, njoftimeve dhe ftesave janë njoftuar 

qytetaret, sektorët komunale, ekspert të fushave të ndryshme si dhe ministrit përkatëse për vendosjen e 

dokumentit në Shqyrtim publik për një periudhe kohore prej një muaji. 

Debat publik me qytetar është mbajtur me datë 23.07.2021 ku është diskutuar draft raporti i Vlerësimit 

Strategjik Mjedisor për HZK-në. Ky dokument është vendosur në diskutim publik deri me datë 22.08.2021 në 

hollin e komunës, pran zyrave të Drejtorisë për urbanizëm dhe Planifikim ku çdo i interesuar ka mund të jap 

vërejtjet dhe komentet e tyre në këtë material. 

 
 

Rreth shqyrtimit publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor për HZK-në është lëshuar Raport përmbledhës. 

Në këtë raport është përshkruar procesi nëpër të cilin ka kaluar RVSM, si komentet e dala nga diskutimit 

publik, dhe vërejtjet e marra nga qytetaret rreth materialit të vendosur në diskutim publik nga 23.07.2021 

deri me 22.08.2021. DUP duke u bazuar ne komentet e pranuara rreth raportit ka kërkuar nga kompania që të 

merret me përmasimin e tyre. 

 
 

Pas përmbylljes së këtij procesi dhe plotësimit-ndryshimi të RVSM sipas kërkesave të qytetarëve, 
materiali i përpunuar me 01.11.21 është dërguar në MMPHI për marrjen e pëlqimit për VSM-në. Pas 
komenteve dhe rekomandimeve të marra nga MMPHI-ja me datë 15.10.2021 është dorëzuar për herë 
të dytë i përmirësuar Raporti i Vlerësimit Strategjike për HZK në MMPHI për Pëlqim të VSM-së përmes 
shkresës. Deri me tani ende nuk e kemi një përgjigjeje zyrtare nga MMPHI - ja rreth këtij raporti. 

 

 

 



 

 

Gjendja aktuale – Ashtu si u cek më lart DUP me datë 15.10.2021 ka parashtruar kërkesë pran     

MMPHI-së për Pëlqim Mjedisor të VSM-së për HZK-në, por ende nuk kemi pranuar një përgjigjeje 

përfundimtare.  

Hapat e mëtejme – Pas pranimit të Pëlqimit Mjedisor të HZK-së dokumenti do të procedohet për 

MMPHI për tu pajisur me pëlqim për tu vendos në diskutim publik. 

Pritjet – Aprovimi i VSM-së hapë rrugë vazhdimit të procesit të hartimit të HZK-së. Vonesat në 

përgjigjeje nga MMPHI- ja jo rrallë herë ndikojnë në stërzgjatje kohore të këtyre procedurave të hartimit 

të planeve. 

 Procesi i Legalizimit të ndërtimeve pa leje ndërtimore 

DUP i ka kushtuar një rendësi të veçantë edhe këtij procesi duke i angazhuar me lëndë (shtesë) të 
legalizimeve katër zyrtar të drejtorisë si dhe dy praktikant për tu marr me këtë çështje. Një kontribut të 
veçantë për mbarëvajtje të procesit e ka dhënë edhe Drejtoria për Çështje Pronësore, Juridike dhe 
Kadaster e cila në çdo kohë ka qenë e gatshme ta shqyrtoj këtë kategori të lëndëve. Përfaqësues nga 
Ministria si dhe nga USAID-i në vazhdimësi e kanë monitoruar këtë proces. 

 
-Sipas përmbledhjes së të dhënave në protokollin e Drejtorisë gjendja aktuale rreth procesit të 

legalizimit është me sa vijon: 

Nga fillimi i procesit të legalizimit deri në fund të vitit 2021 janë pranuar 369 kërkesa për legalizim të 
ndërtimeve pa leje, ku janë certifikuar-legalizuar 167 objekte si dhe janë përfshirë në listë të pritjes 95 
objekte, ndërsa kërkesat tjera janë në proces të trajtimit apo janë mbyllur. 

 
Nëse i referohemi vetëm vitit 2021 janë pranuar gjithsejtë 174 kërkesa, ndërsa janë lëshuar 371 
shkresa Shkresat e lëshuara janë: certifikata legalizimi 66, vendime për përfundim të punimeve 5, të 
përfshira në listën e pritjes 58, kërkesa për regjistrim në kadastër 85, njoftime për pagesë 45 si dhe 
plotësim lënde 104. 

 
Rreth procesit të Legalizimeve të ndërtimeve të ndërtuara pa leje ndërtimore gjatë vitit 2021 janë 
mbajtur shumë takime zyrtare me USAID-in dhe Përfaqësueses të MMPHI-së. Në këto takime kryesisht 
është diskutuar rreth zhvillimit të procesit për legalizimin e ndërtimeve pa leje, hapat e ndërmarra për 
fushatat vetëdisues, sfidat me të cilat po përballen stafi si dhe janë parashtruar pyetjet rreth shqyrtimit të 
kërkesave për raste specifike. Takime të tilla kanë ndikuar në rritjen e një bashkëpunimi lokal dhe qendror 
duke ndihmuar pozitivisht në mbarëvajtje të procesit të legalizimit.  
 

 
 

 



-Në një ndër takimet e mbajtura në qershor me përfaqësues të MMPHI-së dhe USAID-it është pranuar 
konfirmimi se Komuna e Suharekës është përzgjedhur në mesin e dhjetë komunave më të mira në 
vend, për mbështetje nga programi i USAID-it për Qeverisje Ekonomike në Kosovë. Kjo mbështetje-
përkrahje e tyre në këtë proces ka rrjedh si rezultat i arritjeve më të mirë të treguara në procesin e 
legalizimit të ndërtimeve të ndërtuara pa leje të DUP. 
 

 
 

Pas përzgjedhjes së komunës tonë ndër më të mirat në nivel të Kosovës si rezultat i përformancës më 
të mirë të treguar në procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje komuna ka vazhduar me Aktivitete 
informuese-Legalizo objektin. DUP në mbështetje nga programi i USAID-it, ka shoqëruar përfaqësues të 
USAID-it dhe MMPHI në aktivitete të ndryshme informuese të qytetarëve rreth procesit të legalizimit, 
të  cilat janë organizuar në qytetin e Suharekës. Ngjashëm do të vazhdohet edhe në 2022. 

 

 

 
 
Nën organizimin e MMPHI dhe USAID-it në shtator të 2021 është mbajtur takim pune në Hotel Sharri në 
Prevallë. Takimi ka zgjatur dy ditë ku të pranishëm nga komuna e jonë kanë qenë dy zyrtar. Në këtë 
takim ka qenë edhe Ministri i Ministrisë për Planifikimit Hapësinor Liburn Aliu nga i cili morëm 
mbështetje të plot për mbarëvajtje të këtij procesi. 
Në këtë takim ku pjesëmarrëse kanë qenë disa komuna u prezantuan arritjet në procesin e legalizimit 
për secilën komunë, sfidat që po ballafaqohen dhe hapat që duhet të ndërmerren që ky proces të 
mbyllet me sukses. 

 



 

Gjendja aktuale – Dita ditës kërkesat rreth legalizimeve të ndërtimeve pa leje po shtohen. Stafi i DUP-së e 

ka bërë të pamundurën që deri në mbyllje të vitit 2021 të gjitha kërkesat e parashtruara për legalizim ti 

procesojë. 

Hapat e mëtejme – Meqenëse Komuna e Suharekës ka marr mbështetje nga programi i USAID-it ashtu si 

në vitin 2021 edhe në vitin 2022 do të bahet maksimumi për informim të gjerë të opinionit rreth këtij 

procesi. Në kuadër të fushatës për sensibilizim të opinionit janë bërë njoftimet publike, e që do të 

vazhdojnë edhe më tej me shpërndarje të informatave shtëpi më shtëpi në zonat urbane, punkte 

informuese në sheshe dhe qendra të lagjeve, informim përmes reklamave në makina lëvizëse, informim të 

vazhdueshëm përmes mediave, etj. 

Pritjet – Deri në mbyllje të procesit (duke i pas parasysh afatet kohore të definuara me ligj rreth procesit 

të legalizimit) presim që numri i aplikimeve të shtohet. Gjithashtu besojmë që kjo do të ndikoj edhe në 

rritjen e numrit të aplikimeve për leje ndërtimi. Vetëm me një zhvillim të planifikuar mirë, të qëndrueshëm 

dhe të mbikëqyrur nga organet kompetente do të mund të krahasohemi me qytetet tjera evropiane. 

 

Realizimi i projekteve të ndryshme 
 

Hartimi i projektit kryesor për parandalimin e vërshimeve në Suharekë si dhe Projekti për varrezat e qytetit 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim në Komunën e Suharekës në vitin 2020 ka iniciuar procedurë 
përmes zyrës së prokurimit për hartimin e projektit kryesor për Parandalimin e vërshimeve në Suharekë si 
dhe për Projektin e varrezat e qytetit të Suharekës. Kompania e kontraktuar deri më tani ka hartuar 
koncepte dhe ide të përpunuara deri te përzgjedhja e një propozimi të qëndrueshëm. Puna e tij në këtë 
projekt në vazhdimësi është mbikëqyr nga menaxheri dhe koordinatori i projektit. 
 

 
 
Rreth zhvillimeve në detale janë lëshuar raporte të kohë pas kohëshme nga koordinatori i projektit si 
dhe është lëshuar raporti përfundimtar me një përmbledhje të përgjithshme. Për shkak të specifikave 



që ka pasur ky projekt si dhe pranisë së pandemisë e cila ka ndikuar në një rrjedhë normale të këtij 
projekti ky proces është zgjatur nga koha e parashikuar me kontratë. Ky dokument në përputhje me 
detyrën projektuese dhe kushtet e kontratës ka kaluar edhe në procesin e diskutimit publik nga data 
23.07.2021- deri me datë 06.08.2021. Tani jemi para fazës së pranimit teknik nga komisioni profesional. 
 

 
 

Gjendja aktuale – Dokumenti është kontrolluar për herë të dytë nga komisioni përkatës. Kompania ka marr 

përsipër përmirësimin e vërejtjeve të dhëna dhe kompletimin e Projektit Kryesor për pranim përfundimtar 

të  tij. 

Hapat e mëtejme – Me pranimin e Projektit të kompletuar në përputhje me detyrën projektuese, kushtet 

e kontratës, kërkesat e dala nga raportet e koordinatorit dhe komisionit për pranim teknik si dhe 

dispozitave ligjore në fuqi, do të lëshohet raport nga komisioni ku dhe mund të bëhet pranimi teknik i tij. 

Pritjet – Me përmbyllje të projektit Kryesor presim inicimin e procedurave nga autoriteti përgjegjës për 

implementimin e projektit në teren. 

Projekti për mbikalimin për këmbësor që lidhin tokat bujqësore me Zonën 

Industriale dhe ″Hisarin″ 

Punët në këtë projekt janë realizuar sipas detyrës projektuese dhe kushteve të kontratës gjate vitit paraprak. 

Finalizimi i tij duke u pranuar teknikisht është bërë në tremujorshin e parë të vitit 2021. Për projektin në fjalë 

fillimisht janë mbajtur takime konsultative me kompaninë e kontraktuar. Është analizuar ideja ku një fokus të 

veçantë i është kushtuar pozitës së mbikalimit duke pasur prioritet pronat publike dhe përshtatshmërinë 

dhe harmonizimin e tij me gjendjen në teren. Projekti ka kaluar nëpër disa faza si: 

- Shqyrtimi i matjeve gjeodezike, analiza e pronësisë, pozita përshtatshmëria me terrenin, lidhjet 

potenciale etj, 

- Faza e analizave të zonave përreth konsultimeve me Institutin Arkeologjik të Kosovës për arsye të 

afërsisë me zonën e ″Hisarit″, 

- Analiza e përputhshmërisë së konceptit idesë me detyrën projektuese, 

- Faza e prezantimit para sektorëve dhe inxhinierëve komunal, 

- Projekti është vendosur në shqyrtim publik me qytetar, gjithashtu është publikuar në Web faqen e 

komunës dhe është prezantuar për të gjithë të interesuarit në hollin e objektit komunal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Të gjitha këto veprime për hartim të projektit zbatues janë ndërmarr me qellim që projekti të hartohet në 
formë sa më profesionale dhe transparente. Këta hapa kanë ndikuar në zgjatjen e afatit të realizimit të 
projektit zbatues. Vlen të ceket se projekti në vazhdimësi është përcjell nga koordinatori dhe menaxheri i 
projektit duke raportuar në faza të caktuara të tij. 
 
Gjendja aktuale – Pas pranimit të projektit nga Komisioni përkatës për kontroll të tij, dokumenti final është 

dorëzuar në DUP nga kompania e kontraktuar dhe është i gatshëm për zbatim në teren. 

Hapat e mëtejme – Me krijimin e mundësisë buxhetore komuna do të inicioj procedura për realizim e tij, 

duke pas parasysh edhe rregullimin infrastrukturor përgjatë tij. 

Pritjet – Finalizimi i këtij projekti në zonën e planifikuar do të krijoj një lidhshmëri arkitektonike dhe 

funksionale mes dy lokacioneve i cili do të jetë tërësisht në shërbim të qytetarëve. 

 
Sa i projekt projektit Sinjalizimi i rrugëve dhe Sistemi i unifikuar i adresave si dhe Renovimi i objekteve 
publike dhe kolektive të banimit në Suharekë, DUP ka iniciuar procedurën tenderuese ndërsa menaxhimi i 
tyre është bërë nga sektorë tjerë komunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punë të përgjithshme në bashkëpunim me Drejtoritë dhe Institucione tjera 
 

1 Hartimi i PZhK-së në bashkëpunim me EKP, KE, Ekspert dhe Ministri përkatëse. 
2 Hartimi i HZK-së në bashkëpunim me Ekipin Komunal për Planifikim, Këshillin e Ekspertëve, 

Stafin e urbanizmit, Ndërmarrjet Publike dhe Private, kryesi te vendbanimeve dhe lagjeve te 
qytetit, etj. 

3 Hartimi i Raportit për Vlerësimin Strategjik Mjedisor për Hartën Zonale të Komunës nga 
kompania e kontraktuar nën koordinim me udhëheqësit e projektit të HZK-së, Ekipin Komunal 
për Planifikim dhe Këshillin e Eksperteve. 

4 Menaxhim dhe Mbikëqyrje të Projekteve Kapitale të DUP, Drejtorive tjera por edhe të 
Ministrive përkatëse sa i përket infrastrukturës. 

5 Koordinim dhe bashkëpunim me të gjitha Drejtoritë për realizim sa më të mirë të Projekteve 
me rëndësi për Komunën. 

6 Pjesëmarrje në shumë komisione tjera vlerësimi, menaxhime të projekteve kapitale, 
pranime teknike, rreth procedurave të prokurimit publik, rreth kontrollimit të projekteve të 
ndryshme, etj. 

7 Dorëzim të raporteve të ndryshme varësisht nga kërkesat e Kryetarit, si raporte javore, 
mujore, 3-mujore, gjashtëmujore të Drejtorisë. Gjithashtu është bërë hartimi i raporte të 
tjera të ndryshme si për mbarëvajtjen e Projekteve me rëndësi, raporte të Komisioneve të 
ndryshime për punë të caktuara, etj. si dhe raporte të ndryshme për nivelin qendror. 

 
 

 
Përmbyllje 

 

Viti 2021 kundrejt Vitit 2020 për DUP ka qenë më i mirë sa i përket zhvillimeve në drejtori pasi që situata 
me pandemi kohëve të fundit është përmirësuar dukshëm dhe kjo ka hapur mundësin që puna në 
drejtori ti kthehet normalitetit sidomos në gjashtëmujorshin e dytë të vitit. Në përgjithësi puna është 
kryer mirë edhe përkundër numrit të kufizuar të stafit. Këtë periudhë, puna më e madhe është 
përqendruar në kompletimin e draftit të PZhK-së duke përfshirë rekomandimet e MMPHI-së. 
Gjithashtu, rendësi të veçantë ka vazhduar të ketë edhe procesi i Hartave Zonale të Komunës i cili 
mbulon tërë territorin e Komunës si dokument i dytë me rendësi në nivel komunal i cili përpunon 
prioritetet e dala nga PZhK. 

 
Nga DUP gjithashtu prioritet ka pasur edhe hartimi i Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Hartën 
Zonale të Komunës si dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetareve e sidomos të kushteve, lejeve 
ndërtimore, legalizimit të objekteve, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e Projekteve Kapitale, inicimin e 
projekteve varësisht nga planifikimi i buxhetit etj. 

 

 

 

 



Vlen të ceket se: 

 

- Në nivel të drejtorisë vazhdon të rritet transparenca e punës. 
- Përkundër pengesave të ndryshme dhe rritjes së vëllimit të punëve lëndët vazhdojnë të trajtohen 

me prioritet në drejtori varësisht nga kategoria e tyre. 
- Numri i kërkesave në Drejtori është në rritje në veçanti sa i përket kategorisë së dytë II, të cilat 

kërkojnë një trajtim më specifik në faza të caktuara. 
- Gjatë hartimin e dokumenteve të planifikimit ka qenë prioritet përmbledhja e të gjitha planeve 
tjera të aprovuara, drafteve dhe harmonizimi i tyre duke krijuar kështu një tërësi urbane të 
unifikuar. 
-Edhe përkundër vështirësive ka vazhduar angazhimi i zyrtarëve në arritjen e objektivave të caktuara nga 

drejtoria. 
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Sfidë: 

 

Sfidat pothuajse janë të njëjta me ato të specifikuara në raportin e gjashtëmujorit të parë të vitit 2021. 
 

- Për DUP ende vazhdon të mbetet një ndër sfidat më të mëdha mungesa e zyrës së planifikimit dhe 
mungesa e stafit të mjaftueshëm për tu marrë vetëm me procesin e planifikimit dhe menaxhimit të Planeve 
Zhvillimore, Zonale dhe të Hollësishme. Në këtë sektor do të duhej të ishin minimum një udhëheqës dhe 
dy zyrtar. 
- Po ashtu edhe mungesa e stafit në përgjithësi në nivel të drejtorisë është e dukshme duke pasur parasysh 
që në vazhdimësi drejtoria ngarkohet me punë shtesë siç janë procesi i legalizimeve, proceset planifikuese, 
etj. 
- Duke pasur parasysh llojin e punëve me të cilat merret DUP-ja hapësirat e ngushta dhe numri i vogël i 
zyrave është një sfidë në vete për ta menaxhuar një mbarëvajtje të procesit të punëve në drejtori. 
-Zvarritje e procesit të planifikimit për PZhK-në deri në aprovim si pasojë e specifikave të tij si rezultat i 
ndryshimit të metodës dhe procedurave nga MMPHI-ja me dispozita ligjore në fuqi nga ai paraprak kur 
është hartuar. Kjo ka ndikuar edhe në zgjatjen e procesit të hartimit të Hartës Zonale të Komunës. 
-Mos përmbyllja e projekteve të PRrH të cilat kanë kaluar procesin e shqyrtimit dhe pengesat nga MMPHI- ja 
për zbatim të katër PRrH të aprovuara nga Asambleja Komunale. 
-Vazhdimi i procesit të legalizimit të objekteve dhe rritja e numrit të kërkesave e që përkundër rritjes së 
detyrave, stafi mbetet i njëjtë. 
-Edhe pse shtohet vëllimi i punëve në drejtori duke u angazhuar me terë kapacitetin që ka për ti mbuluar 
detyrat e punës, përsëri koeficientet e pagesave për zyrtaret mbesin të ulëta. 
-Prania e pandemisë dhe masat e ndërmarra nga niveli qendror për parandalimin e përhapjes së saj si 
vitin e kaluar por edhe këtë vit kanë ndikuar në një zhvillim normal të procesit të punës. 

 
Me përkushtim të madhe është arritur që ky vit të jetë me arritje më të larta sa i përket zhvillimeve në 

drejtori, ku ky vit është karakterizuar me aprovim të Planit Zhvillimor Komunal dhe me një punë të madhe të 

bërë në procesin e hartimit të HZK-së, me çka është krijuar mundësit që menaxhimi i zhvillimeve të 

planifikuara me këto dokumente të finalizohet në 2022. 
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Drejtoria për Shërbime Pronsore-Juridike dhe Kadastër 

 

  

Drejtoria e Shërbimeve Pronsore-Juridike dhe Kadastër, gjatë këtij viti ka vazhduar të ofroj shërbime sa më 
efikase për qytetarët, duke u ofruar informacione dhe të dhëna për pronat e sektorit privat dhe atij komunal. 
 

Gjatë kësaj periudhe në zyrat pritëse të dy sektorëve, sektorin e kadastrit , dhe sektorin e prones, janë pranuar 
shumë lëndë. Në drejtorinë për  Shërbime Pronsore-Juridike dhe Kadastër, mbahen takime të rregullta me 
qytetarët.  
 
Gjatë takimeve, palëve u jepen këshilla për plotsimin e lëndëve sipas kërkesave të palëve. Këto kërkesa 
kyesisht kanë të bëjnë me bartje të trashigimisë, regjistrimin ose ç’regjistrime të hipotekave , qirambajtje në 
periudhë afatshkurtë 1-15 vite, dhe periudhë afatgjate prej 15-99 vite, kërkesa për ndarje, bashkim ose 
rregullim të kufijve në mes të palëve, shpronsime të pronave, këmbime (ndrrim) të pronave, uzurpime etj.  
 

 

 2021  

PROCESVERBALI 

NR.49/2021 

1.SHPALLJA E ANKANDIT PUBLIK NR.01/2021 

2.SHPALLJA E ANKANDIT PUBLIK NR.02/2021 

3.SHPALLJA E ANKANDIT PUBLIK NR.03/2021 

4.SHPALLJA E ANKANDIT PUBLIK NR.04/2021 

13.01.2021 

PROCESVERBALI 

NR.50/2021 

1.HAPJA E OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.01/2021 

2.HAPJA E OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.02/2021 

3.HAPJA E OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.03/2021 

4.HAPJA E OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.04/2021 

01.02.2021 

PROCESVERBALI 

NR.51/2021 

1.VLERSIMI OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.01/2021 

2.VLERSIMI OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.02/2021 

3.VLERSIMI OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.03/2021 

4.VLERSIMI OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.04/2021 

12.02.2021 

PROCESVERBALI 

NR.52/2021 

1.SHPALLJA E ANKANDIT PUBLIK NR.05/2021 

2.SHPALLJA E KONKURIMIT TE HAPUR NR.01/2021 

2.SHPALLJA E KONKURIMIT TE HAPUR NR.01/2021 

20.04.2021 

PROCESVERBALI 

NR.53/2021 

1.HAPJA E OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.05/2021 

2.HAPJA E OFERTAVE KONKURIMI NR.01/2021 

3.HAPJA E  OFERTAVE KONKURIMI NR.02/2021 

07.05.2021 

PROCESVERBALI 

NR.54/2021 

1.VLERSIMI I OFERTAVE ANKANDI PUBLIK NR.05/2021 

2.VLERSIMI I OFERTAVE KONKURIMI NR.01/2021 

3.VLERSIMI I  OFERTAVE KONKURIMI NR.02/2021 

26.05.2021 

PROCESVERBALI 

NR.55/2021 

1.SHPALLJA E KONKURIMIT TE HAPUR NR.03/2021 

2.SHPALLJA E KONKURIMIT TE HAPUR NR.04/2021 

11.06.2021 

http://www.komuna-suhareke.org/
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Palëve ju ofrohet edhe ndihma për identifikim të pronave ,sipërfaqes së pronës shfrytëzuesit aktual të pronës, 
si dhe kemi bërë historiate të parcelave të pronave private. 
 

Gjatë kësaj periudhe Shërbimi Pronsor Juridik dhe Kadastri, ka pasur një bashkpunim të ngushtë edhe me 
drejtoritë tjera,dhe në bazë të kërkesave të tyre kemi dalur në terren dhe kemi identifikuar pronat komunale . 
  
Me inicimin e drejtorisë, janë propozuar shumë kërkesa për inicim në Asamblenë Komunale për dhënien në 
shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme komunale, ku pas vendimit të Kuvendit Komunal,  komisioni 
ka zhvilluar procedurat e Ankandeve Publike, si dhe Konkurimeve të 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, raportet e vlersimit dhe rekomandimit për çdo procedurë.  

Për çdo procedure, komisoni ka përgatitur 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 

“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€ 

“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€ 

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€ 

“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€ 

“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€ 

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€ 

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€ 
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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€ 

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 

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 

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 

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€ 

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€ 

“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€ 
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SHPRONËSIMET / KËMBIMETe pronës komunale me pronën private  bazuar në Vendimin e Asamblesë. 

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 i Komunë: 

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 

P-01851-0 S=1259M² 

ZK Suharek 

Shpronsimi I kanalit për ujra dhe rrugës 

ne vendin e quajtur “Osoja” . 

Pronarë: 

Nehat Rasim Berisha 

Vendimi I Kryetarit Komunës 

01-Nr-464-40195 datë 15.07.2021 

Aktvlersimi nga Ministria e Financave 

28€ 

m²  

  Totali 35,252.00€. 
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Bazuar në vendimin e kryetarit të Komunës,  01-Nr-01-016-38192, të datës 14.06.2019, DSHPJK ka arritur dy 

marrëvesje për kompenzimin e pronës private me bonus ndërtim në objekt, ku nga kjo marrëveshje komuna 

ka përfitu pronë në sipërfaqe të përgjithshme  525m² & 246m² = 771m², prona të cilat sipas planit Zhvillimor 

Urban, është paraparë zgjerim infrastrukturor i 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€ 

7 KORRIK 8,544.00€ 

8 GUSHT 15,085.50 

9 SHTATOR 15,599.00€ 

10 TETOR 8,816.00€ 

11 NENTOR 7.838.00€ 

12 DHJETOR 
 

  
104,990.50€ 

 
 
Lëndët në sektorin e KADASTRIT për periudhën Janar- Qershor 2021 

Aktvendime J S M P M Qe K G SH T N DH Gjithsej 

Bartje e posedimit – ndarje 

fizike 

Bartje e posedimit- blerje 

Bartje e posedimit- dhurim 

6 

31 

19 

3 

28 

17 

1 

25 

10 

1 

17 

15 

1 

15 

15 

1 

35 

26 

1 

13 

2 

6 

36 

56 

7 

21 

46 

2 

29 

26 

7 

64 

 36 

314 

273 

              

Bartje e posedimit- këmbim 2 0 1 0 1 0 1 4 0 1 2  12  

              

Bartje e posedimit- në bazë të 

pranimit 

3 4 7 5 9 12 8 3 6 16 27  90  

              

Bartje e posedimit-  

trashigimi 

24 18 16 20 18 15 0 8 13 14 31  177  
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Bartje e posedimit- vërtetim  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  3  

pronësie              

Bashkim parcelave 15 13 10 10 5 20 7 10 17 10 2  119  

              

Regjistrimi I hipotekës 3 2 1 2 0 4 3 1 2 2 5  25  

              

Fshirja e hipotekës 4 3 2 3 4 7 5 1 7 5 5  46  

              

Modifikimi I atributeve të 

parcelës  

20 15 5 7 8 15 5 5 16 7 17  130  

              

Ndarje të parcelave 41 38 31 35 31 61 28 41 47 42 48  443  

Regjistrimi I ndërtesës 7 5 4 5 6 14 1 0 10 0 6  58  

 1 2 2 1 3 1 2 0 1 3 1 17  

    1743 

Aktvendime 

  

 

 

 J. SH. M. P. M. Q. K. G. SH. T. N. DH. Gjithse

j 

Qertifikata që posedojn 

pasuri 

495 318 219 207 175 156 256 437 881 303 174  3414 

Qertifikata që nuk 

posedojn pasuri 

8 10 18 36 3 45 11 19 12 21 17  200 

Kopje planit 56 69 85 43 62 45 50 87 62 36 34  629 
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Kërkesa për Kordinata 

J. SH. 

 

M. 

 

P. 

 

M. 

 

Q. 

 

K. G. SH. T. N. DH

. 

Gjithse

j 

 

30 25 35 22 33 28 59 126 69 46 45   

518 

Identifikime në zyrë 60 43 25 35 30 41 200 410 850 345 220  2819 

Dalje në teren 5 4 6 3 6 7 7 7 9 5 2  61 

Ekspertiza 2 1 3 1 2 1 5 2 3 0 1  21 

Historiat 3 1 1 1 1 1 3 2 0 0 0  13 

             3432 

 

 

Raporti i punës për periudhën Janar-Qershor 2021, në sektorin e pronës është: 

 

Aktvendime për shkëputjen e kontratave , për shfrytëzuesit e pronës Komunale në Z.I. Shirokë 

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  11 

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 shpronësim  7  

Përgjigje për Avokaturën publike, për qështje pronësore.  13  
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LEGALIZIM I OBJEKTEVE - LENDËT E REGJISTRUARA NË ZYRËN KOMUNALE KADASTRALE 
 

      
TË DHËNA 

KADASTRAL
E Nr. njësisë - 

ndërtesa. Pj. e 
ndertesës 

Etazhiteti 

Sipërfaqj
a e 

kateve 
(m2) 

Nr
. 

Data e 
aplikimi

t 

Emri, Mbiemri 
(emri i babës) 

Parcela 
Kadastral
e (njësia) 

Zona 
Kadastrale 

1 
03.02.2

0 
NTP." ALBA 

FIKS" 
1189-0 DUHEL 

0-72116019-
01189-0-1-0 

PL+0 359.185 

2 
03.02.2

0 
NTP." ALBA 

FIKS" 
1189-0 DUHEL 

0-72116019-
01189-0-2-0 

P+0 234.594 

3 
03.02.2

0 
NTP." ALBA 

FIKS" 
1189-0 DUHEL 

0-72116019-
01189-0-3-0 

PL+0 131.252 

4 
18.01.2

1 
XHEMAJLI 

GASHI (SALIH) 
841-6 GJINOC 

72116020-
00841-6-6-0 

B+P+1 246 

5 
23.09.2

1 
GRANITI 
SH.P.K 

30-0 GJINOC 
72116020-0030-

0-7-0 
P+1 3030.8 

6 
02.02.2

1 

KUJTIM 
KABASHAJ 

(ZENEL) 
1444-1 GREJKOC 

0-72116012-
01444-1-3-0 

P+NK 275 

7 
02.02.2

1 

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 
09.12.2

0 

RESHAT 
HALITJAHA 

(HASAN) 
2140-6 MUSHTISHT 

72116029-
02140-6-8-0         

B+P+1 346.8 

10 
07.04.2

1 

XHEVAT 
DURMISHI 
(IBRAHIM) 

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

11 
18.02.2

0 
BEKIM HAMZAJ 

(PAJAZIT) 
795-7 SOPIJË 

72116043-
00798-7-24-0 

B+P+1+N
K 

854.26 

12 
29.12.2

0 

 SHANI DHE 
VEZIRE 

KOKOLLARI 
783-20 SOPIJË 

72116043-
00783-20-29-0 

B+P+1 320.67 

13 
29.12.2

0 
HILMI DHE 

KIMETE GASHI 
783-21 SOPIJË 

72116043-
00783-21-30-0 

P+1 157.64 

14 
21.12.2

0 

DALIP 
JASHARAJ 

(IMER) 
1629-2 SOPIJË 

72116043-
01629-2-31-0 

B+P+1+N
K 

708.27 

15 
22.12.2

0 
HASAN BYTYQI 

(DURAK) 
797-12 SOPIJË 

72116043-
00797-12-32-0 

B+P+1+N
K 

406 

16 
19.04.2

1 
SELIM GASHI 

(ISLAM) 
1634-1 SOPIJË 

0-72116043- 
33-0    

B+P+1 251 

17 
19.04.2

1 
SELIM GASHI 

(ISLAM) 
1634-5 SOPIJË 

0-72116043-34-
0  

P+NK 251 

18 
 
 
 

20.07.2
1 

HAMDI BYTYQI 
(AVDULLAH) 

1483-9 SUHAREKË 
072116046-

01483-9-268-0 
B+P+1 516.62 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

19 
20.07.2

1 

AGRON 
BYTYQI 

(AVDULLAH) 
1483-11 SUHAREKË 

072116046-
01483-11-269-0 

B+P+1 521.78 

20 
20.07.2

1 
AVNI BYTYQI 
(AVDULLAH) 

1483-12 SUHAREKË 
072116046-

01483-12-270-0 
B+P+1 517.17 

21 
02.02.2

1 

GANIMETE 
BYTYQI 
(RAMA) 

1258-29 SUHAREKË 
072116046-

01258-29-271-0 
P+NK 339 

22 
02.02.2

1 

RREZART 
BYTYQI 

(BEHLUL) 
1258-28 SUHAREKË 

072116046-
01258-28-272-0 

P+NK 339 

23 
28.01.2

1 

IBRAHIM 
BERISHA 
(SELIM) 

2880-4 SUHAREKË 
072116046-

02880-4-273-0 
B+P+1 412 

24 
28.01.2

1 

IBRAHIM 
BERISHA 
(SELIM) 

2880-3 SUHAREKË 
072116046-

02880-3-274-0 
B+P+1 412 

25 
06.01.2

1 

MURSEL 
BYLYKBASHI 

(OSMAN) 
2009-0 SUHAREKË 

072116046-
02009-1-275-0 

P+K1 168 

26 
10.02.2

1 
BEKIM BYTYQI 

(SINAN) 
2879-1 SUHAREKË 

072116046-
02879-1-276-0 

B+P+1+N
K 

649.9 

27 
10.02.2

1 
FADIL BYTYQI 

(SINAN) 
2879-2 SUHAREKË 

072116046-
02879-2-277-0 

B+P+1+N
K 

680.9 

28 
14.12.2

0 

IBRAHIM 
BAJRAKTARI 

(ISUF) 
2418-0 SUHAREKË 

072116046-
02418-0-278-0 

B+P+1 314 

29 
15.01.2

1 
SHANI HOXHA 

(SEJDI) 
1989-4 SUHAREKË 

072116046-
01989-4-279-0 

P+1+NK 256.36 

30 
22.03.2

1 

RABIJE 
BAJRAKTARI 

(ZEKE) 
2865-1 SUHAREKË 

072116046-280-
0 

B+P+1+N
K 

375 

31 
06.03.2

0 
FRIGOTERM 2785-74 SUHAREKË 

072116046-281-
0 

P+0 1252 

32 
16.04.2

1 

XHAVIT 
KABASHI 

(XHEMAJL) 
1495-5 SUHAREKË 

072116046-282-
0 

P+1 150 

33 
29.03.2

1 

QEMAJL 
ELSHANI 
(SHERIF) 

1482-3 SUHAREKË 
072116046-283-

0 
B+P+1 249.97 

34 
29.03.2

1 

QEMAJL 
ELSHANI 
(SHERIF) 

1482-11 SUHAREKË 
072116046-284-

0 
P+0 45.51 

35 
28.04.2

1 

QAMIL 
BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-11 SUHAREKË 

072116046-285-
0 

B+P+1 296.11 

36 
21.04.2

1 
SHERIFE ELEZI 

(XHEMSHIT) 
2730-8 SUHAREKË 

072116046-286-
0 

B+P+1+N
K 

382.05 

37 
26.04.2

1 

SALIHE 
LUBOVCI 

(SULEJMAN) 
1890-18 SUHAREKË 

072116046-287-
0 

P+1 234 

38 
28.04.2

1 
QAMIL 

BAJRAKTARI 
2846-10 SUHAREKË 

072116046-288-
0 

B+P+1 321.37 
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(JEMIN) 

39 
11.10.1

9 

ALBAN DHE 
BAJRUSH 
SYLAJ 1/2 

1229-1 SUHAREKË 
072116046-289-

0 
B+P+6+P

H 
4599.1 

40 
07.05.2

1 

AZEM 
LUBOVCI 
(HYSEN) 

1890-9 SUHAREKË 
072116046-290-

0 
P+1+NK 308.68 

41 
12.05.2

1 

RAMADAN 
BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-1 SUHAREKË 

072116046-291-
0 

B+P+1 335.85 

42 
12.05.2

1 

RAMADAN 
BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-2 SUHAREKË 

072116046-292-
0 

B+P+1 323.43 

43 
12.05.2

1 

RAMADAN 
BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-3 SUHAREKË 

072116046-293-
0 

B+P+1 300.75 

44 
12.05.2

1 

RAMADAN 
BAJRAKTARI 

(JEMIN) 
2846-4 SUHAREKË 

072116046-294-
0 

B+P+1 320.68 

45 
04.02.2

1 
MEHMET 

GASHI (QAZIM) 
2826-13 SUHAREKË 

072116046-295-
0 

P+0 36 

46 
21.05.2

1 

ADRIAN 
HOXHA 
(ISMET) 

1183-4 SUHAREKË 
072116046-296-

0 
P+1+NK 527.75 

47 
14.06.2

1 
IBRAHIM 

HOXHA (SALIH) 
1978-2 SUHAREKË 

072116046-297-
0 

B+P+1 413.13 

 

APLIKUESI ADRESA TË DHËNA KADASTRALE 

Nr. njësisë - 
ndërtesa. Pj. 
e ndertesës 

Sipërfa
qja e 

kateve 
(m2) 

Shfrytëzimi 
aktual 

data e 
regjistri

mit 
Emri, Mbiemri 
(emri i babës) 

Rruga 
(perfshire 

hyrjen/bllok
un/llamelle

n dhe 
numrin) 

Parcela 
Kadastral
e (njësia) 

Zona 
Kadastrale 

HABIB GURAZIU 
(XHEMSHIR) EVETARI 1665-6 BLLACË 

0-72116003-
1-0 308.94 SHTEPI BANIMI 18.12.21 

NAZIF KADOLLI 
(BRAHIM) ZAIM MUQA 635-7 BUKOSH I 

0-72116005-
1-0 305 SHTEPI BANIMI 10.11.21 

NEKI SOPA 
(HAKI) 

VELLEZERI
T SOPA 912-2 BUKOSH I 

0-72116005-
2-0 467 SHTEPI BANIMI 25.11.21 

GAZMEND 
SOPA (HAKI) 

VELLEZERI
T SOPA 912-3 BUKOSH I 

0-72116005-
3-0 447.43 SHTEPI BANIMI 25.11.21 

FEHMI KABASHI 
(SHAQIR) 

ISTIKAMET 
E UQK 191-3 

KRUSHIC E 
POSH 

0-72116017-
2-0 341 SHTEPI BANIMI 09.12.21 

FADIL BYTYQI 
(SINAN) 

BEDRI 
PEJANI 1022-1 MAQITEVE 

0-72116027-
1-0 178.32 SHTEPI BANIMI 18.11.21 

SEDAT 
HALITJAHA 

(HASAN) RUGOVA 2140-5 MUSHTISHT 
0-72116029-
10-0 377 SHTEPI BANIMI 18.11.21 

TAHIR TAHIRI 
(RRAHMAN) RUGOVA 847-4 MUSHTISHT 

0-72116029-
11-0 182.46 AFARIZEM 09.12.21 

BEKIM HAMZAJ 
(PAJAZIT) 

IBRAHIM 
RUGOVA 795-7 SOPIJË 

0-72116043-
24-0 854.26 AFARIZEM 27.08.21 

SEFER 
SOPJANI 
(FAZLI) 

BESIM 
NDRECA 771-3 SOPIJË 

0-72116043-
35-0   214 SHTEPI BANIMI  09.07.21 
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IBRAHIM  
HOXHA (SALIH)  

IBRAHIM 
RUGOVA 795-2            SOPIJË 

0-72116043-
36-0  1597.92 AFARIZEM 20.09.21 

ALI JASHARAJ 
(HALIT) 

HALIT 
JASHARAJ 012-24 SOPIJË 

0-72116043-
37-0  78.73 

GARAZHD-
BODRUM 18.11.21 

ALI JASHARAJ 
(HALIT) 

HALIT 
JASHARAJ 012-24 SOPIJË 

0-72116043-
38-0  228.25 SHTEPI BANIMI  18.11.21 

HALIT PIRKU 
(SYLA) 

MILAIM 
BAJRAMI 1790-15 SUHAREKË 

072116046-
298-0 199 SHTEPI BANIMI  23.07.21 

HALIM SHALA 
(ZYMER) SUHAREKE 603-7 SUHAREKË 

072116046-
299-0 352.56 SHTEPI BANIMI  23.07.21 

MUHARREM 
KUQI (NEBIH) 

ALEKSAND
ER MOJSIU 2073-2 SUHAREKË 

072116046-
300-0 474 SHTEPI BANIMI  02.08.21 

SAHADETE 
LUBOVCI 

(AVDULLAH) 
MILAIM 

BAJRAMI 1890-24 SUHAREKË 
072116046-
301-0 210 SHTEPI BANIMI  16.08.21 

XHAFER 
HOXHAJ 

(RAMADAN) 
MEHMET 
HOXHA 1990-2 SUHAREKË 

072116046-
302-0 222.78 SHTEPI BANIMI  19.08.21 

RAGIP RASIM 
RAMSHAJ 

AVDYL 
KUQI 593-20 SUHAREKË 

072116046-
303-0 230 SHTEPI BANIMI  19.08.21 

HAMDI HOXHAJ 
(SEJDI) 

MEHMET 
HOXHA 1989-3 SUHAREKË 

072116046-
304-0 218.47 SHTEPI BANIMI  30.08.21 

HAMDI HOXHAJ 
(SEJDI) 

MEHMET 
HOXHA 1989-3 SUHAREKË 

072116046-
305-0 247.27 SHTEPI BANIMI  30.08.21 

RAMADAN 
PAPAJ 

(HAJRULLAH) 
SKENDERB

EU 609-1 SUHAREKË 
072116046-
306-0 434.32 SHTEPI BANIMI  18.11.21 

SHEFKET 
KOLGECI 
(KADRI) 

HAJDIN 
BERISHA 809-1 SUHAREKË 

072116046-
308-0 669 SHTEPI BANIMI  25.11.21 

RESMIJE 
BEKTESHI 

HEME 
QORRI 2892-2 SUHAREKË 

072116046-
309-0 248.64 SHTEPI BANIMI  09.12.21 

AMIR HOXHA 
(JANUZ) 

NEBIH 
HODO 
KUQI 1504-139 SUHAREKË 

072116046-
310-0 169.05 SHTEPI BANIMI  09.12.21 
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Gjatë 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 kanë shërbyer për hartimin e projekteve. 

Gjithashtu gjatë kësaj kohe janë kryer punë plotësuese si konsultime dhe sygjerime me palë, të interesuar 

rreth ç’ështjeve pronësore, juridike, konsultime me palë lidhur me kërkesat për marrje në shfrytëzim të pronës 

komunale në Zonën Industriale në Suharekë. 
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Raport i punës i drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie 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 
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Të arriturat :  

  Punët e kryera në DSHMS  

1. Ndihma skamnorëve me mjete materiale  .................................................(245  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..........................................(lëndë) Kanë kaluar në kompetencë të Bashkësive Fetare 

7. Për shërim banjo-klimatik...........................................................(42 lëndë) 6 të refuzuara  

8. Vendime ..7............shkresa të ndryshme.............21.................gjithsejt.(28) 

9. Për subvencionim të lindjës ..............................................................44 lëndë 

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

11. Formular për pensione jashtë vendit .(vazhdim të pensionit)............................................... ( 198 form) 

12.Formular për shtesa fëminore ........................................................ 40 lëndë   

13. Formular për harxhime të varrimit .(shpenzime të varrimit)..... Tani projekti kryhet përmes Bashkësisë Islame ,Kemi 

pas 560 raste (vlera 112,000.00 eoro) 

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

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

16. Formular për mbajtje të familjes .......................................................(1132  form)  

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

18. Aplikim për shërim jashtë vendit, tani aplikimet shkojnë direkt në Agjensionin e Ministrisë  së Shëndetësisë 

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

20. 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                 21. 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 

22. Në teren – Dezinfektimi  selektiv dhe kampanja informuese kundër Epidemisë së Etheve hemorragjike. 23. DDD – 

2971 euro  + 297.1 euro 

24. Ndërtimi i QMF Mushtisht -  Objekt i Ri në vlerë prej 164.964 euro 

25. 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 dy vjeçare me mundësi vazhdimi. Vlera 558.618,20 euro (projekt) 2 vjecar. 

28. Projekti me Handikos-in, i përkrahur nga Komuna, në ndihmë për personat në nevojë në vlerë 29.856.00 

29. Pako ushqimore për skamnor......  2649 euro  

30. Pagesa të lëndëve ..................................................   539  lëndë  

31. Lëndë për Bonus Banim ...........  7 lëndë 

31. Raporte financiare,raporte pune,kërkesa shkresa etj....... 

32. Në DSHMS  lëndë të protokoluara  në hyrje.. ...1425   lëndë 

33. Lëndë të protokoluara në dalje  .........................1626  lëndë 

34. Kërkesa nëpërmjet internetit .............................1762   lëndë 

Gjithsejt   .............................................  4813     lëndë në DSHMS                               
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QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE-SUHAREKË 

 

RAPORTI  VJETOR PER PUNEN E QKMF-SUHAREKE JANAR-SHTATOR 2021 

 

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: 

Kujdesin shëndetësor shtëpiak – shtretërit shtëpiak 

Kujdesin shëndetësor ambulantor – funksionalizimin e të gjitha punkteve shëndetësore në zonat rurale dhe asistencë me 

personel të Qendrës Urgjente në Suharekë. 

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

# Puntoret Shendetsor, 

# Personat mbi 65 + 

# Personat me semundje kronike, 

# 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 23.12.2021 jane vaksionuar gjithsejt;  

Gjithsej: 58.927 vaksina anticovid. 

Gjithsej: 2.729 vaksina te gripit sezonal. 

Gjithsej: 5.096 raporti i testeve rapide per covid-19. 

 

Raporti  vjetor i vizitave mjekesore dhe sherbimeve ne QKMF Suhareke :  

QKMF – 54.937 – vizita mjekesore 

QMF dhe AMF – 136.054 vizita dhe sherbime mjekesore 

Urgjenca – 35.882 vizita mjekesore 

Vizita shtepiake – 3.674 vizita mjekesore  

Pediatria – 2.782 vizita mjekesore 

Stomatologjia – 3.914 vizita mjekesore 

Rentgen – 7.587 vizita mjekesore 

Ultrazeri – 1.185 vizita 

Mamografia – 689 vizita 

Gjinekologjia – 2.170 vizita mjekesore 

Laboratori – 120.113 sherbime 

 

Gjithesej vizita mjekesore: 303.652  (vizita, sherbime mjekesor) 
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RAPORTI I PUNËS SË QENDRES PËR PUNË SOCIALE 

 KATEGORITË E THEKSUARA  NË PUNË TË   SHËRBIMIT 

 

              Zyrtarët e Shërbimit profesional të Qendrës për Punë Sociale në Suharekë  

( 5)) pra   zyrtarët dhe  drejtori i Qendrës për Punë Sociale iu kanë qasur problemeve të paraqitura me një angazhim 

profesional dhe me punën e tyre kanë bërë që shumica e rasteve (kategorive) të paraqitura të sanohen apo të kryhen 

me sukses  gjate  vitit 2021.Pra zyrtaret e QPS në Suharekë perher kane qene afer  qytetarit të komunes  sone ne nevoje, 

dhe do te jane. 

                Kështu, gjatë  kësaj periudhe një vjeçare ( 01.01.2021 deri me 31.12.2021 ) Shërbimi profesional i QPS në 

Suharekë , është angazhuar për këto : forma , masa dhe shërbime sociale,   dhe aktivitetet tjera për  qytetarët e 

komunes sonë., ku si ma te theksuarat jane keto 

 

 

I. Fëmijët pa kujdes prindëror: 

 

Nr.  Mashk. femra gjithsejt  

1 Kujdestaria   2      2        4  

2 adoptimi  /      /        /  

3 Strehimi familjar për 
foshnje 

                                                    

4 Strehimi familj. Për 
fëmijët e keqtrajtuar 
dhe të rrezikuar 

 /   1         1  

5. Adoptimi përmes 
gjykatës komunale në 
Suharekë  

   /   /                      /   

 

            P.S.  Gjatë këtij viti 2021 kemi pasur të vënë nën kujdestari  vetem 4 fëmijë   të   cilët  në  forma të ndryeshme 

kanë   mbetur  pa perkujdesje prinderore, keshtu  qe    shrebimi profesional i qendres, i ka vene  nene kujdestari, nderrsa  

kujdestar te   ketyre femijeve  zakonisht  jane  caktuar  te   aferm te tyre, te  cilet  edhe kane  shpreh  gatishmeri te e 

kryejne  detyren e  kujdestarit. 

            Në strehim familjar gjatë vitit 2021,  nuk kemi pasur  asnje  femije, pasi  nuk kemi pasur  asnsje  femije  te  

braktisur. 

             Familje që kërkojnë fëmijë për adoptim janë të evidentuar pran shërbimit të QPS në Suharekë 4 raste prej tyre, te  

cilat  qendrojnë në listat tona,  shpresojme  se   gjatë  vitit  që vjen, këto familje te   adoptojnë femijë, pasi qe  disa vite  

janë në pritje.,pasi per kete vendos Paneli pran DPSF. Një  familje  që ishte ne radhë  ne  listen e pritjeve  për adoptim të  
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femijës  të  gjinisë  mashkullore,  është refuzue  nga ana e Panelit  për  adoptim pran  DPSF  në  Prishtinë, pasi  nuk i ka 

plotesue  kushtet  sipas  tyre,  tash  i ka kalue  mosha prinderve  adoptues. 

 

II.Të miturit e keqtrajtuar,rrezikuar,të lënë pas dore: 

  mashkuj femra gjithsesjt 

1 Strehimi i përkohshëm në “Shtëpitë e 
Shpresës për Fëmijë “ në Prishtinë 

 
 
      / 

 
 
  / 

 
 
      / 

2 Strehimi në ndonjë strehimore tjetër SOS            1          6       7 

3 Strehimi familjar me pagesë te të afërmit      1    2 3 ( gjithsejt jane 21 nga vitet e 
kaluara) 

4 Strehimi familjar pa pagesë                         

5 Caktimi i kujdestarit nga QPS        2     2        4 
 
 

       

 

Në strehimore jemi duke e përcjellë tretmani e  ( 8 ) fëmijëve .  8 fëmijë janë të vendosur në SOS Fshati i Fëmijëve  të  

Kosoves.(  Me  pare ishin 11 femije, por  kater prej tyre e kane  mbushur  moshen  dhe  jane  gjysemte pavarsuar, ku 

ndihmohen  nga SOS Fshtrat, prejt yre   nje  eshte kthye  ne Suhareke,  ku  gjate  2  viteve   ky institucion ia paguan  

shpenzimet  e  qiras te  baneses   dhe  se  eshte  punesuar.,respektivisht tash  eshte  martuar..Nersa  dite më parë nje 

fëmijë te keqtrajtuar  nga prindi  e kemi strehue ne  SOS Fshatra. kerkesen  e  tij   ate vajze    Me  strehim familjar me 

pagese te te  afermit e tyre   gjatë  vitit    kanë  qene 3 femije, plus 18  nga vitete  e kaluara keshtu jaane gjithsejt ne 

pagese  21 femije. ., ndersa   shuma  mujore  për  një femijë, eshte 100  euro  të   cilat u  shkojnë në llogari të  

kujdestarëve të  cilët  kanë marr kujdestarinë për të   afermit e tyre 

  

       III.       Fëmijët e prindërve të shkurorëzuar apo të ndarë: 

 

  meshkuj femra  gjithsejt 

1 Sanimi i marëdhënjeve 
familjare 

             1          1 

2 Propozimi për besim të 
fëmijëve 

                    4 

3 Për nënën          4       2          6 

4 Për babën         /       /           / 

5 Vendimi i gjykatës për 
besim të femiut 

                          /  

6 Besimi nga QPS për 
bashkëshort pa kunorë  

       
           2                 

      
        /1 

        3 

7 Përcjellja e kontakteve         15        7         22 
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            Edhe kjo kategori është e theksuar, dhe kështu shërbimi i ka kushtuar mjaftë  kujdes, pasi    nga gjykata  kohen e  

fundit  kanë  arritur kerkesa te reja, te  cilat presim te i  zgjidhim. . Me këtë rast kemi pasur  disa  lëndë për prishje të 

martese dhe besimin e fëmijëve , nuk kemi arritur të i zgjedhim apo të e bëjmë pajtimin e tyre , pra kemi dhënë 

mendimin për prishje të bashkëshortësisë dhe për besimin e fëmijëve sipas kriterit : kushtet ekonomiko-sociale dhe 

ngrohtësia psikologjike apo lidhja emocionale e fëmiut .  

        Gjykata Themelore në Prizren dega në Suharekë tani merret tërësisht me procedurën e tentim pajtimit të 

bashkëshortëve dhe besimin e fëmijëve , por asnjeher  nuk na informon se eshte prishur martesa  dhe se femijet  cilit  

nga prinderit ju kane besue..        

                Kërkesa për mbajtjen e kontakteve në relacionin prind – fëmijë , sipas aktvendimeve të QPS apo sipas 

Aktvendimeve të gjykatave gjatë vitit 2021 e  janë  disa   raste te reja, plus edhe 11  te tjera te  viteve te  kaluara, te  cilat  

kontakte, tash  jan  egjithsejt  22 kontakte  qe  organizohen me  ndermjetsim te  QPS-së  organizohen   ne  Qendren per 

punë  sociale,  shumica me  aktvendime te gjykates.Here pas here paraqiten   veshtiresi ne organizimin e  kontakteve nga  

ana  e paleve  ne  konteste. 

 

 

IV.Fëmijët dhe rinia me sjellje të çrregulluara: 

 

  meshkuj femra gjithsjet 

1 Fëmijët me sjellje asociale deri në 14 vjeç  2  2 

2 Të miturit me sjellje asociale 14-18 vjeç  1  1 

3 Delikuent e mitur 14-16 vjeç  5  5 

4 Delikuent e rritur 14-18 vjeç  32   32 

5 a)trajtimi i rastit dhe risocializimi  32  32 

6 b)bashkëpunimi me familje  32  32 

7 c) me polici  22    22 

8 d).Propozimi i masës risocializuese për Gjykate:    

9 1.Mbikqyrja nga ana e prindërve: 22  22 

10 2.Mbikq. e shtuar nga ana e org, të kujdestarisë, për vepra 
penale  

 6    6 

11 3.Propozimi në burg për të mitur   /  /  

12 4.Puna me interes të pergjitshem / / / 

13 e)Bashkëpunimi me OJQ / / / 

14 Kemi bashkëpunuar me shumë OJQ, e në rastë të pare me 
“Terre des Hommes” 

/ / / 

15 f).Masat tjera,cilat,qortime gjyqsore  etj….. /  /      

 Verejtje:    

 

           Fëmijët me sjellje asociale si dhe delikuentet e mitur si kategori, gjatë këtij viti kalendarik ka qene   te theksuar, , 

kështu që shërbimi mjaftë i ka kushtuar kujdes kësaj  kategorie duke u angazhuar në bashkëpunim me familje, shkollën, 

Policinë e  Kosoves, Prokurorinë, Gjykata ,me rrethin ku jetojnë , që kjo kategori të ri-socializohët . Vlen të theksohet se 

pjesa dërmuese e të miturve kanë krye vepra të ndryshme kundërvajtës , penale por edhe të lëmime tjera, por zakonisht 

ato kanë qenë :  vjedhje pylli , kundërvajtës në komunikacion , prishja e rendit dhe qetësisë publike . 

           Gjykata Themelore në Prizren –  për të mitur ka sjellë aktvendime për masën edukuese mbikqyerjës e shtuar nga 

ana e organit të kujdestarisë 6 raste të cilat po menaxhohen me sukses  nga    zyrtaret   e  sherbimit  profesional te  QPS  

në Suharekë.  
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V.Fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta: 

 

  meshkuj femra  gjithsejtë 

1 Me të meta psikike  3        3 

 Me të meta fizike  1   /      1 

 Të kombinuara  -  1       1 

 Gjithsejtë :     5  3      5 

 

              Edhe me këtë kategori kemi pasur një qasje , por nuk mundemi të krenohemi për rezultate , pasi kësaj kategorie i 

nevojitet ndihma dhe kujdesi i huaj , pastaj edhe shkollimi special, por ne , në këtë drejtim nuk kemi pasur rezultate të 

mira ,edhe pse kemi bërë përpjekje maksimale me OJQ-të dhe entet tjera që kësaj kategorie të i ndihmojmë.  

              Fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta janë përfshi edhe aplikantët që kanë aplikuar për përkrahje materiale 

të familjeve të fëmijëve me nevoja të veçanta sipas skemës , për përkujdesjen për fëmijë me aftësi të kufizuar të 

përhershme , të moshës një deri 18 vjeçare e që ky numër në QPS në Suharekë ,  vetëm gjatë – 2021  kane  aplikue   

familje per  19 femije, ku 13 lende   ende nuk jane shqyrtue, nje ishte negativ, gjithsejt jane 63 femije qe  marrin 

kompenzim material per invaliditein e tyre.     

 

    VI.Dhuna në familje: 

 

 Dhuna në familje në baza gjinore meshkuj femra gjithsejt 

1 Ndaj të miturve           2   3 5 

2 Ndaj grave     / 33 33 

3 Bashkepunimi me policin     33 33 

4 Bashkepunimi me gjykatë  4 4 

5 Institucionet    

6 Me OJQ-të  6 6 

7 Strehimi në strehimore që 
administrohen nga OJQ-të 

 6 6 

 

            Sa i takon dhunës në familje, gjatë kësaj periudhe kemi pasur 33 raste, ,  ku  nga keto raste pershkak te peshes  se  

dhunes  ne familje,,  3 prej tyre  nuk jane paraqitur ketu ne  Suhareke, por jashte  komunes  sone.  Pra kesaj  kategori   i  

kushtojmë rendesi tejet të madhe,   dhe  menjeher pas   informimit, ka  ndodh qe  shpesh  edhe  gjate   nates   dhe  pas 

orarit te punes   apo diteve të  vikendit  jemi   angazhue  se  bashku me  policine e  Kosoves   dhe me institucionet tjera  

qe  merren   me kete  kategori. Nga te gjitha këto raste, 6 kane qene te  strehuara  ne  QFSG per  nje kohe te  shkurter 

por pastaj me  angazhimin tone profesional  dhe me deshiren e dyanshme jane integrue ne familje.  Mekanizmi  

Koordinues Komunal  per   dhunen  ne familje, qe   eshte  themelue ka  ndihmue  mjaft  ne  senzibilizimin e  kesaj  

kategorie, kur  kete  vit  kemi  propozue  qe  te  tghemelohet  nje  fond  simbolik  per   ndihme  kesaj  kategorie. , per 

ofrimin e   ndihmes   dhe tretmanit te kesaj  kategorie. Duke  filluar   nga  ky  vit, QGSF-ja  në  Prizren është  ndihmue   

me  nje  shume   prej 2.200  euro,   nga komuna e  jone,  dhe   kjo  ndihme  është mjafte  e  qelluar  per   aktivitetin e  

kesauj  qendreje, edhe pse   kete  vit  nuk e  kishim te  strehuar  asnje  viktime te  dhunes.    
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VII.Trafikimi  i mbrendshëm dhe i jashtem: 

 

  meshkuj femra gjithsejt 

1. a) të mitur / 1 1 

2. b) të rritur /      

3. Viktimë e krimeve seksuale      

4. Keq përdorim seksual       

5 Tentim vetëvrasje   1  1 

 

               Sa i takon trafikimit, gjatë këtij viti 2021 , nuk   kemi pasur   asnje rast, ndersa kemi pasur   nje rast te 

keqtrajtimit seksual., me te  cilin jemi   angazhue  ne tretmanin e  saj.  

 

 

  VIII . Të rriturit me retardime 

 

  meshkuj femra  gjithsejt 

1 Nën kujdestari me rastin 
e marrjes së aftësisë 
vepruese 

4   1  5 

2 Të vendosur në Shtime 3   1  4(raste te  
vjetra) 

3 Shtepine Integruese 2   2 (raste te  
vjetra) 

 

       

          Gjate  ketij   viti (2021),  kemi patur tre raste te  venjes  nen  kujdestari te 5 personave, pasi  Gjykata ua ka   hjekur  

zotesin  e  veprimit.Ndersa ne   Shtepinë  Integruese  në Prizren  qendrojnë   dy persona, në   ate të  Shtimjes  po  ashtu 2 

tjere,  në  Institutin Special në  Shtimje 2, në  Shtepinë  në  Komunitet  në Shtimje  po   ashtu 1  person, ndersa  ne  OJQ 

“Hader”   nje e  semuere psiqike, me  vite te tera  qendron     atje.  

           

IX.Të moshuarit pa kujdesdje familjare: 

 

  meshkuj femra  gjithsejt 

1 Në Shtëpinë e pleqve në 
Prishtinë për të moshuar 
dhe pa përkujdesje 
familjare  

 
 
       

 
2 
 

  
 
       2 

2 Në strehim te farefisi pa 
pagesë 
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         Nga QPS në Suharekë  gjatë  cvitit  2021, nuk kemi pasur te   strehuar  asnje  person mbi  moshen 65  vjeqare, por   

atje kemi te   strehuar  2  te  moshuara  , ku e  percjellim  tretmanin e  tyre kemi  strehuar  në Shtëpinë për të Moshuar 

dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë., edhe pse kemi be operpjekje me i sjell ne  Shtepine e te moshuarve ne 

Gjinoc, por  nuk kane pranue.  

   

X. Klientet rezident të strehuar nëpër qendra të ndryshme .  

Në Qendrën Integruese të Shëndetit Mental në Prizren janë të vendosura 2 femra nga fshati Krushicë e Ulët  dhe  1  

person tjeter   nga Samadraxha 

Në Institutin Special në Shtime është i vendosura  raste, nje  femer     

Në Qendrën Integruese të Shëndetit Mental në Shtime  eshte  2  rast 1 nga fshati  Mohlan, dhe 1 nga fshati Samadraxhe  

ndersa nje rast tjeter  ne  Shtepine ne Komunitet ne Shtimje  po  ashtu rast nga fshati Nishor .  

Në Shtëpinë për të moshuar dhe pa përkujdesje familjare në Prishtinë tani janë të vendosur sivjet 2  raste.   

Në Strehimoren për fëmijë SOS Fshati i Fëmijëve në Prishtinë janë të vendosur 8 ku  akoma qendrojne.  

  

6.PO ashtu ne OJQ “”Hader” në Prizren, qendron  nje   femer  nga Samadraxha, te  cilen  nuk e kemi  strehue ne por   

eshte paraqitur  atje vete, qendron  akoma. 

           P.S. : Për të gjitha rastet e vendosura , QPS në Suharekë ka të caktuar kujdestarin ligjor dhe menaxhuesin e rastit 

të cilët bëjnë vizita të strehuarve dhe marrin masa për ndërmarrjen e aktiviteteve të ardhshme . Bashkëpunojnë me 

Qendrat Strehuese dhe punojnë në integrimin e tyre në familje. 

   

              Gjatë këtij viti kalendarik edhe  i kemi kushtuar rendësi të madhe mbrojtjes së fëmijëve,   keshtu  qe  nuk kemi 

pasur ndonje rast të  braktisjes  së  femijeve. 

 

Sipas   kategorive të  ndryshme   dhe   sherbimeve      Shërbimi i QPS në Suharekë ka vënë nën kujdestari 5 raste të re të 

vënjës së fëmijëve në kujdestari  ,dhe  rregullisht i kemi përcjellur kujdestarinë ndaj fëmijëve  tjere  qe  janë   nën 

kujdestari. Në strehim familjar me pagesë te të afërmit e tyre   kemi 21 raste fëmijë , 4  nga keta pershkak  të moshes, 

jane largue  nga  strehimi familjar me pagese,  momentalisht tash jane  21. të cilit rregullisht marrin kompensimin 

material në shumën prej 100 € në muaj 

                Delikuenca e të miturve si dukuri ka qenë  prezentë  si më parë, por  mjaftë kemi qenë të angazhuar edhe në 

këtë drejtim. Po ashtu, një angazhim të madh kemi pasur edhe me fëmijët me raste të veçanta, është një numër të cilin 

e përcjellim  dhe për këtë kemi pasur një bashkëpunim të mire me “Handikosin”. Edhe me  personat e rritur kemi pasur 

angazhim permanent, dhe si më e theksuar gjatë kësaj periudhe janë sidomos rastet e paraqitjes së dhunës në familje, 

por lirishtë mund të themi se kjo kategori gjatë këtij viti ka qenë diçka më e theksuar , pastaj edhe rastet e 

shkurorëzuara të bashkëshortëve janë  evidente, dhe shumica e tyre është duke u bërë me marrëveshje. Këto dhe raste 

tjera shërbimi profesional i ka marrë me seriozitet të theksuar dhe është mundur të i sanon në mënyrë sa më 

profesionale .  
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              Pra shërbimi profesional i Qendrës duke i zbatuar format e mbrojtjes sociale ka bërë që të jetë në shërbim të 

popullatës së kësaj komune e sidomos të atyre të cilëve iu ka nevojitur kjo formë mbrojtëse, edhe pse gjatë ofrimit të 

këtyre formave edhe neve na u kanë paraqitur vështirësi të mëdha, por jemi munduar që ato të i zbatojmë. 

Shërbimi profesional i Qendrës ka qenë i angazhuar edhe në punë të tjera, si janë dhënia e pëlqimit për martesë të 

hershme para moshës së pjekurisë , kemi pasur 5 raste, pastaj me ndërmjetësimin e shërbimit profesional është bërë 

regjistrimi i fëmijëve që kanë mbetur pa u regjistruar në Librat Amzë te të Lindurve 3 raste ,pastaj përcaktimi i atësisë, 

amësisë, dhënia e vërtetimeve të ndryshme që janë kujdestar të fëmijëve për rregullimin e dokumentacionit të 

udhëtimit si pasaporta për të mitur si dhe vërtetime për përkujdesjen e fëmijëve dhe të moshuarve 41 raste , të dhënës 

së vërtetimeve për përkujdesje apo të moshuarve , por edhe punë tjera të cilat janë në domenin e shërbimit profesional 

të Qendrës për Punë Sociale. 

        – Gjatë   kesaj  periudhe   nje   vjeqare,    sherbimi  profesional  ka  leshua me  se  365   Vërtetime që nuk i është 

hequr aftësia e veprimit dhe që nuk është nën kujdestari”  si dhe vërtetime që nuk ka obligime financiare ndaj personave 

që është përgjigjes para ligjit për lirim nga shtetësia e Kosovës dhe marrjen e shtetësisë së shtetit tjetër 132 vertetime. 

Në kuadër të kësaj janë lëshuar edhe 10 vërtetime për fitimin e shtetësisë së Kosovës   ku personat nga shteti tjetër e 

kanë fituar shtetësinë e Kosovës  . Po ashtu kemi leshua edhe 41  deshmi per personat e moshuar,  qe kane kerkua 

familjaret e tyre  per vize  dhe bashkim familjar me ta  ne vendet  europiaane, ku ata  punojne. Te  gjitha  keto      

vertetime  qe  jane  leshua  jane  kompenzuar  sipas  tarifave  te  Komunes  sone,  pra   shihet  se  eshte  shtuar numri i  

atyre  qe  kane  kerkua  vertetim  se  nuk  gjenden  nen  kujdestari  dhe nuk  iu  është marr  e drejta e  veprimit, , per 

arsye  se  kane   aplikue  per  pajisje me  arme   zjarri   ose  per  punesim   si  roje   sigurimi.  Nga  Sherbimi  i  SAS-it  është  

kerkuar  per  7  raste  për  fletereferim  per vazhdimin  e asistences  sociale,   sidomos  per  nenat  vetushqqyese,  ku   

sherbimi i  ka  vizituar   dhe  pastaj  ka  dhene  pelqimin  per  vazhdimin e  asistences   sociale.Po  ashtu   jane  leshua  

edhe     deshmi,  deklarate   dhe  vertetime  tjera,  ne baze  te  kerkesav  te  klijenteve,  QPS-ve  tjera,  dhe  organeve  

tjera. 

Gjate kesaj periudhe  kemi pasur  15  raste ku kane  bere   qytetaret kerkese per pelqim per trashegimi, pastaj 5 raste per 

pelqim per rregullim te pasaportes per te  mitur, po  ashtu 5 raste per leternjoftim. Pastaj   21  vertetime  per  te  

moshuarit qe  jane te vetmuar  ne familje.Sherbimi profesional i QPS  ne Suhareke, gjate ketij viti ka  evidentuar  dhe 

eshte  angazhue   profesionalisht me dy femije, nen moshen  18 vjeqare ne pune te renda, ku  eshte  angazhue  ne 

tretmanin e tyre,    dhe i ka  largue  nga punet e renda, ne bashkepunim me familjet e tyre  dhe punedhensit. 

Zyrtaret e  sherbimit profesional te QPS  kane marr pjese  si perfaquesue te qendres  ne   22  seanca gjyqëesore, me 

kerkese te Prokurorise,  Gjykatave, perher  i kemi perfillur kerkesa  e  gjykatave. 

Gjate kesaj periudhe janar-dhjetor 2021, permes  sherbimit profesional te QPS ne Suhareke, percillen rastet  qe  jane te  

strehuar ne Institucionet  dhe OJQ-et e ndryshme,  dhe  ate: 

Gjat vitit 2021, perfitues te bonues banimit kane  qene gjithsejt 7  familje me kushste te veshtira ekonomike  dhe  

sociale, ku pagesaa  e   shumes  se pergjithshme te qiras  eshte 40 %. 

1. Ne  Entin Special ne Shtimje   .............................................................. 2 raste 

2. Në Shtepinë e  të  moshuarve  në Prishtinë.......................................... 2  raste 

3. Në SOS  Fshatrat e  Femijeve  në Prishtinë ........................................... 8  femijë 

4. Në  Shtepi  Shpresa të Femijëve........................................................... 0 

5. Në  Strehim Familjar më  Mushtisht.................................................. 0 

6. Në Shtepinë Integruese  në  Prizren.....................................................3 raste 

7. Në OJQ “Hader” në Prizren..................................................................1 grue 

8. Ne  Shtepinë Integruese në Shtimje........................................................... 2  raste 

9. Në Shtepinë në Komunitet në Shtimje.................................................... 1  rastë 
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Zyrtaret e   sherbimit profesional, te  cilet  pjesa  dermuese jane edhe te  licencuar me licenca per ofrimin e  sherbimeve  

sociale  profesionale, gjate  vitit kalendarik kane krye  nje  mori te trajnimeve profesionale   te organizuara  nga 

Institucione  dhe OJQ te  ndryeshme., te  cilat  mjaft  kane  ndikue  ne ngritjen profesionale te  zyrtareve te   sherbimit 

profesional. 

Po ashtu rregullisht kemi marr pjese  ne takime te  ndryshme te  organizuara  nga SOS-Fshtrat e Femijeve, Shtepi Shprese 

te  Femijeve te  Kosoves, OFAM-i, Lidhja e Qendrave dhe institucione tjera.Zyrtaret e  sherbimit profesional vazhdimisht   

ajne   angazgue e dhe ne pune  ne terren me   angazhime profesionale,  si  dhe  dy here gjate  vitit  kane   vizitue  edhe 

familjet    qe  kane  femije  me  aftesi te  kufizuara  qe  marrin kompenzim material, pra  gjithsejt me keta  femije   jane 

krye  63 vizita. Sipas  nje  llogarie mund të themi se  gjate   vitit  2021, respektivisht   deri  me  31.12.2021   sherbime 

profesional i Qendres për punë  sociale në Suharekë, ka ofrue  ndihme  profesionale   sipas kerkesave te  qytetarve me 

nje perqindje me te madhe se vitet e kaluara. 

 

SHERBIMI I  SKEMES SË ASISTENCES SOCIALE 

Skema e Asistences Sociale gjatë këtij viti ka qene ne suazat e normales dhe nuk ka pasur shumë lëvizje, edhe pse në 

pergjithesi, rastet e asistences jane ne rritje , dhe keshtu dallon nga muaji ne  muaj, pasi që disa familje largohen nga 

Komisioni mjekësor, disa te tjera nga ATK-ja, por  kohen  e fundit  edhe   disa  familje jane largue pasi  familjar te tyre  

kane  shkue  jashte  vendit me kontrate  pune. 

Keshtu gjatë vitit 2021 , per 5 familje ne pozitë të veshtirë sociale, apo për ndonje semundje të rëndë të antarve të 

familjes,  jane ndihmue me ndihm financiare njëhershme momentale pran DNS,  

Po ashtu për çdo muaj ne DPSF-DNS janë derguar lëndet për riaktivizim, fjala është për lendet që nuk  kanë mundur të 

riaktivizohen në bazen e të dhenave ne QPS. 

 Gjate kesaj periudhe jane leshue edhe 23 vertetime te ndryeshme per nevoja te  qytetarve qe jane  apo nuk janë  

shfrytzues  të asistences   sociale., apo jane  nxenes, student  etj. 

Shfrytzues te  asistences  sociale gjithsejt per momentin janë 495 familje me 2143 bashkeshfrytezues, kategoria e I. Jane 

368 familje me 1481  bashkeshfrytezues  dhe Kategoria II. 127 familje me 662 bashkeshfytezues. 

Keshtu sipas raporteve mujore te SAS-it, numri i familjeve në asistencë sociale shifet sipas kësaj pasqyre tabelare gjatë   

vitit  2021  

Nr.r. Muajt Numri i familjeve dhe  numri i antarëve  

1. Janar 516 familje  

2. Shkurt 521  familje  

3 Mars 522 familje   

4. Prill 510 familje   

5. Maj                            510  familje   

6. Qershor 512 familje   

7. Korrik 500 familje   

8. Gusht                              497 familje   

9. Shtator 480 familje   

10. Tetor 500 familje   

11 Nentor 496 familje  

12 Dhjetor 495 familje  
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R A P O R T  SNS-së  JANAR- DHJETOR-/2021 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Aktivitetet    Kat: 1   Kat: 2   Gjithsejt: 

A
P

LI
K

IM
I 

     

1.   Numri i rast. që kanë aplikuar për here të parë 22 18 40 

1.1 Sa prej tyre janë të aprovuar 19 14 33 

1.2 Sa janë në shqyrtim 1 / 1 

1.3 Sa prej tyre janë të refuzuara 2 4 6 

R
IA

P
LI

K
IM

 

 

2.   Numri  rasteve të larguara për mosriaplikim 12 11 23 

2.1 Numri i rasteve që kanë ri-aplikuar 373 257 630 

2.1 Numri i rasteve të larguar për mungesë dokum. 38 12 50 

V
ER

IF
IK

IM
 

 

3.   Numri total i familjeve të verifikuara/ri-verifikuar 445 298 743 

3.1 Sa prej tyre janë aprovuar 392 273 665 

3.2 Sa prej tyre janë refuzuar/çregjistruar 53 25       78 

K
O

M
IS

.M
JE

K
SO

R
 

 

4.   Numri i rasteve të dërguara në Komision mjeksor 85 / 85 

4.1 Numri i rasteve të aprov. nga Komis. mjeksor 79 / 79 

4.2 Numri i rasteve të refuz. nga Komis. mjeksor 2 / 2 

4.3 Num.i rast.të kthyra nga K.M. për kompl. e dok. 4 / 4 

A
N

K
ES

A
T 

5.   Numri i ankesave të paraqitura nga shfrytëzuesit / / / 

             a) Në shkallë të pare ( I )       / / / 

             b) Në shkallë të dytë  ( II ) / / / 

5.1 Numri i ankesave të aprovuara / / / 

5.2 Numri i ankesave të refuzuara / / / 

5.3 Numri i ankesave në shqyrtim / / / 

5.4 Kontestet në Gjykata  /  

a) Kontestet e pranuara / / / 

b) Konteste të refuzuara / / / 
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Pra  numri i  pergjithshem ne fund  te  ketij  viti pra  31.12.2021, i familjeve në  asistencë  sociale  është  495 familje me 

gjithsejt 2143 bashkeshfrytezues.Pra  asistenca sociale  është ne  suaza  te  normales.Vlen te  potencohet  se  gjate  ketij  

viti te  gjithe  shfrytezuesit e  asistences  sociale me  vendim te  Qeverise  se  Kosoves, tre  muajt  e pare te  gjysem vitit 

kane marre nga  dy  asistebca  sociale, po  ashtu edhe ne tre   muajt  e ketij  fundviti  po  ashtu kane marr  nga  dy  

asistenca  mujore, pra   dyfish, kane marre   gjashte  muaj, qe  kjo ishste  nje  ndihme   shume e  madhe  per keet 

kategori,  sidomos  gjate  ketij  viti kur u  ballafaquam me pandemin e  Corones  19.                       

 

 

BASHKEPUNIMI:        

Qendra për punë    sociale në Suharekë, e  cila vepron në  kuader të  Drejtorisë për  Shendetesi   dhe   Mirëqenie  sociale 

, gjatë vitit 2021, pos që ka pasur bashkëpunim të madh meKomunën e  Suharekës,  perkatesisht  me kryetarin e  

komunes, me  drejtorinë e  DSHMS-sëi, bashkëpunim ka pasur edhe me të gjitha organet tjera komunale, pastaj me 

QMFK-en, Handikosin, organet e judikatures, Policine e Kosoves, si zakonisht me MPMS-en, perkatesisht Departamenin 

për Politika Sociale dhe Familjes, pastaj me të gjitha OJQ-et qe  si fusheveprimtari kane shërbimet sociale.Bashkepunim 

të mire ka pasur me të gjitha Qendrat për Mbrojtjen e Gruas dhe Femije, pastaj me SOS-Fshatrat, OSBE-en Caritasin e 

Kosoves,Terre des Homes, OFAP-in etj  dhe me të gjitha Qendrat për punë sociale të Kosoves, ndersa bashkëpunim i 

mire ishte dhe do te jete qytetari i komunes sone dhe me gjere. 

Në Qendren  për punë  sociale    një    numër i studentëve e kanë krye  praktiken profesionale,  ndersa nga   qe dy vite  

është i   angazhuar   një  zyrtar për ofrimin  e  ndihmave   juridike  falas,  ku ne me kerkesë të  komunës  ia kemi    sigurue   

një  zyre të  punës,   dhe  shume  qytetar të kategorive të  ndryeshme  perfitojnë ndihmë  juridike  falas, sidomos    

qytetarët  ne  nevoje. 

Shume familje ne  asistence  sociale  dhe familje tjera qe kane persona me   aftesi te  kufizuara, jane ndihmue  nga  OJQ-  

te  ndryshme  , nga  qytetare   dhe organizata  fetare me  pako ushqimore, pako higjenike, veshmbathje  dhe  mish, ku  

QPS ne Suhareke,   eshte  mirenjohes ketyre  organizatave  dhe  njerezve  humanitar. 

Për  nevoja të Qendres për punë  sociale, kjo qender është  e furnizuar me dy  automjete, prej tyre   njeri  është i ri, i  cili  

është   ble  nga Komuna  e  jonë në   dhjetor të  vitit 2018  
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      STRUKTURA E TE PUNESUARVE NE QENDREN PER PUNE SOCIALE 

 

1.Sami Rrakaqi......................................................................................  drejtor 

 

                         Sherbimi i punëve profesionale sociale 

 

2.Rreze Fetiu........................................................................... Zyrtare  per shërbimeve sociale 

3.Mirlinda Spahija................................................................... Zyrtare per shërbimeve sociale 

4.Mimoza Bytyqi-Sadikaj.........................................................Zyrtare  per   sherbime  sociale 

5.Nderim Ramaj    ...................................................................Zyrtar per   sherbime  sociale 

6.Besmir Iballi..........................................................................Zyrtar per   sherbime sociale 

 

                                           Sherbimi i asistences sociale: 

                                                                                                 

7.Vasije Ramadani................................................................. Nepunëse e SAS-it 

8.Qemajl Gashi ......................................................................Nepunës i SAS-it 

9.Isuf Halitjaha....................................................................... Nepunës i SAS-t   

10.RefkiBerisha.......................................................................Nepunës i SAS-i  

11.Muharrem Gallapeni......... zyrtar i bazes se  te   dhenave te SAS- it 

   

 

                                         Sherbimi  financiar – administrativ: 

 

12.Sokol Buzhala.................................................................. Nepunës financiar – Administrativ. 

 

 Gjithsejt të punësuar në Qendren për punë sociale, janë 12 punëtor. 
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Drejtoria e Administratës 
 

Ky raport paraqet punën e drejtorisë për Administratë në periudhën e gjashtë-mujorit të parë të vitit 2021 

(Janar – Qershor, 2021).  

Raporti paraqet aktivitetet dhe punën e drejtorisë, sipas fushës së përgjegjësive ligjore, të bazuar në planin 

vjetor të punës për vitin 2021. 

 

Drejtoria e Administratës, në kuadër të fushëveprimtarisë 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. 
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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 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, 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 

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 të Brendshme). 

Sektori i Gjendje Civile lëshon këto dokumente si 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

 

Për këtë periudhë gjithsej janë lëshuar këto dokumente: 

 
Sahadete.Sopa 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e lindjes 4 869 6 879 

  Certifikata e Martesës 1 584 1 586 

  Vërtetim nga arkiva 0 35 0 35 

  Deklarate e bashekesise familjare 1 577 2 580 

  Certifikata e Shtetësisë 0 17 0 17 

  Ekstrakti i lindjes 13 2,799 19 2,831 

  Certifikata e vdekjes 1 233 0 234 

  Certifikata e vendbanimit 1 268 1 270 

  Certifikata e statusit martesor 0 176 0 176 

    21 5,558 29 5,608 

  Ruzhdi Hamiti 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e lindjes 3 956 1 960 

  Certifikata e vdekjes 0 239 0 239 

  Certifikata e Shtetësisë 0 6 0 6 

  Vërtetim nga arkiva 0 38 0 38 

  Certifikata e Martesës 0 504 0 504 

  Certifikata e statusit martesor 1 160 0 161 

  Ekstrakti i lindjes 4 1,854 2 1,860 

  Deklarate e bashekesise familjare 1 329 0 330 

  Certifikata e vendbanimit 3 147 0 150 

    12 4,233 3 4,248 

  Alush Kabashi 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e vdekjes 0 345 0 345 

  Certifikata e vendbanimit 2 377 2 381 

  Certifikata e statusit martesor 0 130 1 131 

  Vërtetim nga arkiva 1 72 2 75 

  Deklarate e bashekesise familjare 2 651 12 665 

  Certifikata e Shtetësisë 0 36 1 37 

  Ekstrakti i lindjes 26 5,582 46 5,654 

  Certifikata e lindjes 5 1,941 9 1,955 

  Certifikata e Martesës 1 928 9 938 

    37 10,062 82 10,181 
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Leotrim Berisha 

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e statusit martesor 0 151 0 151 

  Ekstrakti i lindjes 11 3,227 5 3,243 

  Certifikata e vendbanimit 3 282 0 285 

  Certifikata e vdekjes 1 203 0 204 

  Deklarate e bashekesise familjare 1 378 1 380 

  Certifikata e Martesës 0 431 1 432 

  Certifikata e Shtetësisë 0 15 0 15 

  Vërtetim nga arkiva 2 81 0 83 

  Certifikata e lindjes 5 1,194 4 1,203 

    
 
 

23 5,962 11 5,996 

  Fatmir Perzhaku 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e statusit martesor 0 213 0 213 

  Ekstrakti i lindjes 2 2,998 1 3,001 

  Certifikata e vendbanimit 0 157 0 157 

  Certifikata e vdekjes 1 290 0 291 

  Certifikata e Martesës 3 696 0 699 

  Deklarate e bashekesise familjare 0 412 0 412 

  Certifikata e Shtetësisë 0 11 0 11 

  Vërtetim nga arkiva 0 105 0 105 

  Certifikata e lindjes 2 955 0 957 

    8 5,837 1 5,846 

  Ardita Kolgeci 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Vërtetim nga arkiva 0 46 2 48 

  Deklarate e bashekesise familjare 0 183 3 186 

  Certifikata e Shtetësisë 0 9 2 11 

  Certifikata e lindjes 3 283 5 291 

  Certifikata e vdekjes 0 121 0 121 

  Certifikata e Martesës 2 171 0 173 

  Certifikata e statusit martesor 0 67 4 71 

  Ekstrakti i lindjes 5 733 8 746 

  Certifikata e vendbanimit 0 77 2 79 

    10 1,690 26 1,726 
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Ilmi Lumi 

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e lindjes 3 1,208 6 1,217 

  Certifikata e Shtetësisë 0 14 0 14 

  Certifikata e statusit martesor 0 140 2 142 

  Vërtetim nga arkiva 0 69 0 69 

  Certifikata e vdekjes 0 253 0 253 

  Certifikata e Martesës 1 685 5 691 

  Ekstrakti i lindjes 5 3,448 29 3,482 

  Deklarate e bashekesise familjare 2 623 6 631 

  Certifikata e vendbanimit 0 352 1 353 

    
 
 

11 6,792 49 6,852 

   
 
 
Shpresa Berisha 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Certifikata e vendbanimit 1 340 0 341 

  Certifikata e Shtetësisë 0 33 0 33 

  Ekstrakti i lindjes 13 3,910 5 3,928 

  Deklarate e bashekesise familjare 2 651 0 653 

  Certifikata e Martesës 1 766 1 768 

  Certifikata e statusit martesor 0 136 1 137 

  Vërtetim nga arkiva 0 144 0 144 

  Certifikata e vdekjes 0 413 0 413 

  Certifikata e lindjes 6 1,485 2 1,493 

    23 7,878 9 7,910 

  Shyhrete Morina 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Ekstrakti i lindjes 5 5,952 9 5,966 

  Certifikata e vdekjes 0 558 0 558 

  Certifikata e Martesës 1 1,046 3 1,050 

  Certifikata e statusit martesor 0 286 2 288 

  Vërtetim nga arkiva 0 201 0 201 

  Certifikata e vendbanimit 1 494 3 498 

  Certifikata e Shtetësisë 0 34 0 34 

  Certifikata e lindjes 3 2,502 9 2,514 

  Deklarate e bashekesise familjare 0 977 3 980 

    10 12,050 29 12,089 
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Lumturije Bytyqi 

Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Ekstrakti i lindjes 9 1,837 8 1,854 

  Certifikata e vendbanimit 0 163 2 165 

  Certifikata e Shtetësisë 0 11 0 11 

  Certifikata e lindjes 1 429 1 431 

  Certifikata e Martesës 5 834 5 844 

  Certifikata e statusit martesor 1 315 0 316 

  Vërtetim nga arkiva 0 38 0 38 

  Certifikata e vdekjes 0 82 0 82 

  Deklarate e bashekesise familjare 1 313 4 318 

    
 
 
 
 

17 4,022 20 4,059 

  Bajram Kryeziu 

         Pershkrimi Ne 
Proces 

Miratuar Refuzuar Totali 

  Ekstrakti i lindjes 5 3,448 27 3,480 

  Certifikata e vdekjes 3 187 0 190 

  Certifikata e Martesës 1 692 2 695 

  Certifikata e statusit martesor 0 109 0 109 

  Vërtetim nga arkiva 0 24 0 24 

  Certifikata e lindjes 2 991 3 996 

  Certifikata e vendbanimit 1 516 1 518 

  Deklarate e bashekesise familjare 3 834 12 849 

  Certifikata e Shtetësisë 1 39 0 40 

    16 6,840 45 6,901 

   

Nr. MARTESA 
 

1 Martesa 486 

2 E rregullt 433 

3 Jashtë vendit 53 

4 RISHIKIM MARTESE 359 

5 Brenda vendit 349 

6 Jashtë vendit 10 

7 SHKURORËZIME 80 

8 ME ELEMNT TË HUAJ 136 

9 Bashkëshorti me shtetësi të huaj 61 

10 Bashkëshortja me shtetasi të huaj 75 
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Nr. LINDJE 
 

1 Lindje e rregullt 272 

2 Brenda vendit 158 

3 Jashtë vendit 42 

4 Me vonesë 114 

5 Brenda vendit 14 

6 Jashtë vendit 100 

7 VERIFIKIME 402 

8 Me numër personal paraprak 400 

9 Me gjenerim të numrit personal 2 

10 REGJISTRIMI I QYTETARIT 13 

11 Me vendim të komisionit për shtetësi 4 

15 Me nenin 31 9 

 

 

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 216 

1 E rregullt 157 

2 Brenda vendit 140 

3 Jashtë vendit        17 

4 Me vonës 59 

5 Brenda Venit 38 

6 Jashtë vendit 21 
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Raporti vjetor i Aktvendimeve 

             

 
RAPORTI  VJETOR   2021- Aktvendimet         
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Janar 3 5 8 16 2 14   7 0     

 
Shkurt 0 1 7 8 4 13   5 2     

 
Mars 1 5 6 12 8 12   16 4     

 
Gjithsejt 4 11 21 36 14 39   28 6 36   

 
Prill 3 5 3 11 8 10   13 4     

 
Maj 0 3 3 6 2 13   12 1     

 
Qershor 0 5 4 9 3 11   5 0     

 
Gjithsejt 3 13 10 26 13 34 24 30 5 47 357 

 
Korrik       0               

 
Gusht       0               

 
Shtator       0               

 
Gjithsejt 0 0 0 0   0 0 0 0     

 
Tetor       0               

 
Nëntor       0               

 
Dhjetor       0               

 
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Janar-
Dhjetor 

2021 16 63 95 174 37 136 136 173 11 230 0 
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2. Sektori i Shërbimeve të përbashkëta-Qendra për Shërbim të Qytetarëve 

 

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 kërkesa 

dhe shkresa të ndryshme. 
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REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA  

 
 

                

 

KOMUNA SUHAREKË - OPŠTINA SUVA REKA - MUNICIPALITY OF SUVA 
REKA 

 
 

                                                               
Raporti sipas departamenteve dhe statusit te zgjidhjes 

01/01/2021 - 31/12/2021 

Shkurtesa Pershkrimi Pra
nua

r 

Ne 
Pro
ces 

Mirat
uar 

Ref
uzu
ar 

Hed
hur 
Pos
hte 

Pe
zul
lua
r 

Ce
du
ar 

A
n
ul
u
ar 

Pe
rfu
nd
uar 

Total
i 

  NUK EXISTON si 
DEPARTAMENT por ka 
Lende 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

DA Drejtoria për Adminstratë 175 60 3,42
1 

18 0 1 0 6
1 

60,
93
9 

64,67
5 

DKA Drejtoria Komunale për 
Arsim 

19 267 464 1,0
47 

1 1 0 1
0 

0 1,809 

DPZHBP Drejtoria për Planifikim, 
Zhvillim, Bujqësi & Pylltari 

6 277 130 3 0 0 0 3 0 419 

DEBF Drejtoria për Ekonomi, 
Financa & Buxhet 

5 144 876 27 0 0 0 7 0 1,059 

DKRS Drejtoria për Kulturë, Rini, 
Sport dhe Mërgatë 

2 24 94 54 0 0 0 0 0 174 

DSHMS Drejtoria për Shëndetësi 
dhe Mirëqenie Sociale 

13 218 991 99 9 42
7 

0 9 0 1,766 

DSHPE Drejtoria për Shërbime 
Publike dhe Emergjenc 

2 31 296 322 0 0 0 6 0 657 

DUPGjKM Drejtoria për 
Urbanizëm,Planifikim dhe 
Mjedis 

0 27 451 71 1 2 0 1 0 553 

ZKKP Zyra e Kryetarit, Personeli, 
Prokurimi, Kryetari 

34 50 3,09
3 

155 3 19 0 1
2 

0 3,366 

K Kuvendi 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

DI Drejtoria për Inspeksion 0 55 289 97 0 0 0 1 0 442 

DShPJK Drejtoria për Shërbime 
Pronësoro-Juridike dhe 
Kadastër 

8 172 5,47
3 

48 0 9 0 2 0 5,712 

    264 1,3
33 

15,5
78 

1,9
41 

14 45
9 

0 1
1
2 

60,
93
9 

80,64
0 
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Në kuadër  të shërbimeve të përbashkëta janë lëshuar këto dokumente: 

 
  Numri i lëndëve për shenja të klasifikimit sipas zyrtarit regjistrues 

01/01/2021 - 31/12/2021, drejtoria: DA 

Emira Bytyqi 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 016/01 Në përgjithësi për institucionet publike, për sistemin komunal dhe 

të drejtat e qytetarëve(banorëve) të komunave. 

25 

 030/02 Aktet që kanë të bëjnë me pajisjet, lokalet e punës dhe orenditë, 

kompjuterët e punës dhe mjetet tjera ndihmëse . 

1 

 034/01 Puna  me palë, dhënia e informacioneve dhe  qasja në dokumente 

publike. 

5 

 104/01 Përgjithësisht për të drejtat në kohën  e papunësisë. 1 

 104/02 Kërkesat  dhe shkresat e ndryshme. 14 

 110/02 Kërkesat  për marrëdhënie të punës . 4 

 111/02 Kërkesat  lidhur me punësimin e praktikantëve 1 

 113/01 Përvoja e punës (stazhi  i punës) dhe referencat 2 

 113/03 Evidence për marrëdhënie të punës (bursistët, praktikantët etj.) 1 

 113/04 Puna  praktike e nxënësve dhe studenteve 13 

 181/03 Kërkesa  dhe shkresat etj. 43 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 7 

 201/02 Lëndët  për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal 

. 

2 

 203/01 Vdekjet në përgjithësi. 1 

 410/03 Aktet administrative për emërimin e komisionit për pranim. 1 

 580/02 Kërkesat  dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 109 

 610/01 Arsimi  në përgjithësi . 3 

 615/03 Kërkesat  dhe ankesat e ndryshme. 2 

 670/01 Bursat dhe kredit për shkollim. 1 

    236 
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Sahadete Sopa 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 016/01 Në përgjithësi për institucionet publike, për sistemin komunal dhe 

të drejtat e qytetarëve(banorëve) të komunave. 

3 

 104/02 Kërkesat  dhe shkresat e ndryshme. 6 

 113/01 Përvoja e punës (stazhi  i punës) dhe referencat 1 

 181/02 Evidencat e tyre. 1 

 181/03 Kërkesa  dhe shkresat etj. 4 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 5,544 

 200/02 Në përgjithësi për lindjet dhe evidencat për lindje. 16 

 200/03 Librat amë të lindjes, evidencat dhe dublikatë. 4 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 275 

 201/01 Emrat,  mbiemrat dhe numrat personal. 8 

 201/02 Lëndët  për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal 

. 

69 

 203/01 Vdekjet në përgjithësi. 71 

 203/03 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 8 

 204/03 Kërkesat  për certifikata te shtetësisë. 16 

 400/01 Sistemet  financiare dhe buxhetore. 1 

 400/02 Përgjithësisht mbi planifikimin e buxhetit te Republikës se 

Kosovës. 

2 

 400/03 Buxheti, alokimet, planet financiare dhe fondet. 4 

 553/01 Ndihma sociale në të holla. 2 

 580/01 Cilësia e invalidit dhe shtresat e tjera. 1 

 580/02 Kërkesat  dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 88 

     6,124 
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Drita Sopa 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 016/01 Në përgjithësi për institucionet publike, për sistemin komunal dhe 

të drejtat e qytetarëve(banorëve) të komunave. 

15 

 034/01 Puna  me palë, dhënia e informacioneve dhe  qasja në dokumente 

publike. 

6 

 052/01 Përgjithësisht për statistikën dhe raportimi. 1 

 052/07 Raportet përfundimtare te auditivit. 1 

 052/12 Raportet statistikore nga marrëdhënia e punës. 1 

 070/02 Të gjitha kërkesat individuale, parashtresat dhe ankesat jashtë 

procedurës administrative. 

1 

 104/02 Kërkesat  dhe shkresat e ndryshme. 19 

 110/02 Kërkesat  për marrëdhënie të punës . 1 

 111/02 Kërkesat  lidhur me punësimin e praktikantëve 2 

 113/01 Përvoja e punës (stazhi  i punës) dhe referencat 2 

 113/02 Certifikatat për përvojën e punës. 1 

 113/04 Puna  praktike e nxënësve dhe studenteve 18 

 130/02 Kërkesat  dhe vendimet për pushime. 1 

 181/01 Sigurimi pensional, pensioni i pleqërisë, pensioni familjar dhe 

stazhi  pensional (paraqitjet dhe ç ‘regjistrimet në institucione 

pensionale). 

1 

 181/03 Kërkesa  dhe shkresat etj. 42 

 184/03 Kërkesa  dhe shkresat. 1 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 1 

 200/02 Në përgjithësi për lindjet dhe evidencat për lindje. 1 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 20 

 201/02 Lëndët  për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal 

. 

17 

 203/01 Vdekjet në përgjithësi. 3 

 203/03 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 1 
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204/03 Kërkesat  për certifikata te shtetësisë. 2 

 400/03 Buxheti, alokimet, planet financiare dhe fondet. 1 

 400/04 Kërkesat  për mjete financiare. 1 

 553/01 Ndihma sociale në të holla. 1 

 580/01 Cilësia e invalidit dhe shtresat e tjera. 2 

 580/02 Kërkesat  dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 128 

 610/01 Arsimi  në përgjithësi . 2 

 615/03 Kërkesat  dhe ankesat e ndryshme. 7 

     300 

  

 

 

Shpresa Berisha 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 6,687 

 200/03 Librat amë të lindjes, evidencat dhe dublikatë. 2 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 426 

     7,115 

 Shyhrete Mmorina 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 10,096 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 285 

     10,381 

 Lumturije Bytyqi 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 3,272 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 390 

     3,662 
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Alush Kabashi 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 9,395 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 190 

     9,585 

 Leotrim Berisha 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 5,457 

 200/03 Librat amë të lindjes, evidencat dhe dublikatë. 1 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 76 

     5,534 

 Ilmi Lumi 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 5,841 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 201 

     6,042 

 Ruzhdi Hamiti 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 3,397 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 197 

     3,594 

 Bajram Kryeziu 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 5,421 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 210 

 222/04 Kërkesat  dhe aktet administrative për marrjen e lejeve të vozitjes. 4 

   

 

  5,635 
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Ardita Kolgeci 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 1,315 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 74 

     1,389 

 Fatmir Perzhaku 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 4,770 

 200/03 Librat amë të lindjes, evidencat dhe dublikatë. 8 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 289 

     5,067 

 Avdi Sylaj 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 200/04 Kërkesat  për lëshimin e certifikatave. 4 

 201/02 Lëndët  për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal 

. 

1 

 203/01 Vdekjet në përgjithësi. 5 

     10 

 Ramadan Kuqi 

      Shenja Pershkrimi Numri 

 580/02 Kërkesat  dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 1 

     1 

 Nr. DOKUMENTE 
 

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 
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3. Sektori i Arkives 

 

 

3.1 Në kuadër të sektorit të arkivit funksionon këto shërbime: 

1. Arkivi pasiv 

2. Arkivi i thesarit 

3. Qasja në dokumente zyrtare-publike 

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

drejtoritë dhe organet dhe organizatat tjera në kuadër të komunës. 
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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. 

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-Dhjetor  në sektorin e arkives në kuadër të digjitalizimit, janë arkivuar gjithësej 

392,955 lëndë, ndërsa kërkesa për qasje në dokumente publike janë parashtruar gjithësej 75 lëndë prej të 

cilave të gjitha kanë marrë përgjigje dhe kanë pasur qasje në këto dokumente. 

 

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 
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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 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,  

2. Ministria e 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; 
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Nr. Puna Sasia Kryer 

Pa 
Kryer 

Refuzime Komente 

1 
Takimet e Kuvendit te 
Komunës 

         
12  

        

2 Takimet e KPF-së 
         

12  
        

3 
Takimet e Komitetit për 
Komunitete 

         
12  

        

4 Takimet e KKSB-së 
           
6  

        

5 Takime me LMT 
           
2  

        

6 Takime të MKDHF 
           
4  

        

7 Procedur rekrutimi 
           
-  

        

8 
Takimet e rregullra me 
ABGJ-në(online) 

           
4  

        

9 
Përgaditja e raporteve për 
nivelin qendror 

           
8  

        

10 
Takimet me OJQ-të 
vendore  

           
4  

        

11 
Takimet me organizata 
ndërkombëtare (online) 

         
12  

        

12 Takimet e GGKK 
           
2  

      8 Marsi  

13 
Takimet me institucionet e 
ndryshme 

           
2  

        

14 
Mbledhja dhe analiza e 
statistikave gjinore 

           
2  

      

Dhuna në 
familje 
gjatë 

pandemisë 

15 
Trajnime lidhur me detyrat 
e punës (online) 

           
7  

        

16 Aktivitetet 
           
3  

      

Per 8 
Mars,kunder 
kancerit dhe 

16 ditë 
aktivizem 

17 
Rastet për këshillim dhe 
ndërmjetësim 

           
4  

        

18 
Raport për performanc 
komunale 

           
1          
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  Drejtoria e Arsimit 

Janar- Dhjetor 2021 

OBJEKTIVAT E DKA-së TË PLANIFIKUARA PËR PERIUDHEN NJË VJEÇARE 

Për vitin shkollor 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 PZHK të DKA-së të miratuar nga Asambleja Komunale i shndërruara në detyra konkrete 

dhe të fokusuara në realizimin e tyre në të gjitha institucionet edukativo arsimore në nivel komune. 

 Respektimi i masave të ISHPK për menaxhimin e situatës me COVID 19 në të gjitha 

institucionet edukativo-arsimore. 

 Ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollat tona. 

 Menaxhimin e situatës 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 mësimore për kundër 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 mësimdhënies 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 komunën tone funksionojnë 29 SHFMU dhe 3 SHML si dhe institucioni parashkollor –çerdhja e 

femijeve “Flutura” me katër paralelel të ndara në Duhël, Mushtisht, Sopijë dhe Gjinoc.Në kuadër të shkollave 

amë (SHFMU) funksionojnë edhe 12 paralelet të ndara ( shkollat satelit) që rezulton se në total mësimi 

organizohet në 49 objekte shkollore. Është me rëndësi të theksohet se një numër i madh i shkollave të komunës 

sonë mësimin e zhvillojnë vetëm në një ndërrim : 22 SHFMU si shkolla amë, 7 paralele të ndara fizike dhe 

SHML “A. Ramaj” në Shirokë. Në vazhdim i japin informatat mbi regjistrimet (numrin) e nxënësve në shtator 

2021. 

Numri i nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit në komunën tonë 

DKA në bashkëpunim me shkollat  fillore ka planifikuar numrin e paraleleve dhe numrin e nxënësve për 
regjistrim në paralelet parafillore dhe klasa të para. Sipas këtij planifikimi dhe në mbështetje të UA nr. 16/2004 
të MASHT është realizuar edhe regjistrimi i të gjithë fëmijëve të moshës pesë vjeçare në paralelet parafillore 
dhe fëmijët e moshës gjashtë vjeçare në kl. I-ra         

Regjistrimi i nxënësve në klasë të X-ta në afatin e qershorit dhe gushtit është realizuar  në bazë të 
konkursit të shpallur nga DKA sipas nevoja të tregut të punës dhe kërkesave të shkollave. 
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Çerdhja – “Fluturat” Klasat (PP- 1-9) Klasa 10-12 Gjithsej 

M F Gj M F GJ M F GJ M F GJ 

            

82 55 137 4015 3522 7537 1014 994 2008 5111 4571 9682 

   

Gjithsej numri i nxënësve është 9682 (duke përfshir edhe çerdhen). Në krahasim me vitin shkollor 2020/21 nr. i 

nxënësëve  është më pak për 521 nxënës. Zvogëlim të numrit të nxënësve ka po thuaj në të gjitha shkollat 

rurale, kurse rritje në ato urbane. 

 Suksesi dhe vijimi i nxënësve 

  Në vazhdim e paraqesim suksesin e nxënësve dhe mungesat për vitin shkollor 2020/2021  

Klasa 

Nr. 

paraleleve 
Pozitiv Negativ Pa notuar 

Gjithsej 

Mungesa     

Nr % Nr % Nr % A PA GJ 

I-V 249 3852 93 53 1.29 217 5.26 4122 10449 3332 13781 

VI-

IX 190 2872 85 359 10.6 149 4.41 3380 18100 6473 24573 

X-

XII 100 1427 94 55 3.61 41 2.69 1523 5514 6681 12195 

I-XII 539 8151 90 467 5.2 407 4.5 9025 34063 16486 50549 

   

Nga këto të dhëna rezulton  se 90% të nxënësve kanë sukses pozitiv, 5.2% negativ dhe 4.5% të pa notuar. Edhe 

pse shkollat punuan në rrethana shumë të vështira për shkak të Pandemisë Covid 19 suksesi i nxënësve është i 

kënaqshëm.Këto informata sa i përket arsimit në Komunën tonë, përveç DKA-së i kanë edhe MASHTI në çdo 

kohë përmes sistemit të SMIA-as. 

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

972punëtorë,shih tab. 

Nr Programi arsimor 

Personeli Gjithsej 
personeli 

2021/2022 Mësimdhënës 

Personeli 
administrativ 

Personeli 
mirembajtes 

1 Qerdhja Flutrat Suhareke 14 2 6 22 

2 
Shkolla fillore, e mesme e 
ulët 599 59 92 750 

3 Shkolla e mesme e lartë 167 10 23 200 

 
Gjithsej 780 71 121 972 

 

 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

 

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

Gjatë periudhës njëvjeqare ( janar –dhjetor 2021) shqetësues ishte fakti i fillimit dhe organizimit të mësimit të 
rregullt në kushte pandemie, gjithashtu edhe kompensimit të orëve mësimore të humbura  për shkak të 
pandemisë Covit 19.  
 
DKA në bashkëpunim me TASK Forcën në nivel komunal i përcaktoj kriteret dhe formën e  organizimit të 
mësimit gjithmonë duke u mbështetur në vendimet e MASHT dhe ISHPK. MASHTI organizoi mësim nga 
distanca /online për nivelin 6-9 për një periudhë kohore por njëkohësisht mori vendim që të organizohet edhe 
mësimi plotësues për të gjithë nxënësit në të gjitha nivelet në lëndët mësimore gj.shqipe, matematikë dhe 
shkenca të natyrës për tejkalimin e vështirësive  dhe boshllëqeve nga humbja e orëve mësimore.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 për 
tejkalimin e vështirësive. 
 
Shkollat ishin  përballë  kësaj  sfide  të  re, por  gjithsesi  me  përgjegjësi  të theksuar  u  angazhuan  në  
dhënien  e  kontributit   të  tyre  në  këtë  drejtim. 
Natyrisht DKA me shumë angazhim ka realizuar aktivitet sensibilizimi me të gjithë akterët në kuadër të shkollës 
për organizimin e mësimit plotësues në të gjitha shkollat . Bashkëpunimi me drejtor të shkollave,  
mësimdhënës,  nxënës   dhe  prindër  ka ndihmuar për një përfshirje  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 dhe Testi i maturës  

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

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

Testi i arritshmërisë për klasat e 9 (nënta) u mbajt me date: 21.05.2021 ,të cilit iu nënshtruan  823 nx gjithsej 

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

nxënësve krahasuar me vitin shkollor 2018/2019 është zvogëluar 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% 
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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% 

Krahasuara me vitin paraprak suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë në këtë 

vit shkollor ka rënie për 2.71%. 

51.56% 

Mesatarja 

ne nivel 

vendi: 

57.1% 

 

Matura shtetrore -2021 

Gjatë vitit shkollor  672 maturantë ( nga gjimnazi, shkolla teknike dhe shkolla profesionale) të komunës së 

Suharekës iu  nënshtruan testit të Maturës shtetërore 2021.  

Testi është organizuar në 4 objekte shkollore përkatësisht në 4 qendra te testimit. Në bazë të analizës së 

rezultateve , kalueshmëria e nxënësve është  si në vijim:  

- Gjimnazi ka kalueshmërinë -88.25%,  

- Shkolla teknike -34.97% dhe  

- Shkolla profesionale- 32.76%. 

Në nivel të komunës, për tri shkollat kalueshmëria e shprehur në përqindje për afatin e qershorit është 59.37% 

ndërsa për afatin e gushtit rezultatet janë si në vijim: gjimnazi 87.10%, shkolla teknike 31.65% dhe shkolla 

profesionale 52.1%.Për tri shkollat kalueshmëria ka arrit në 49.17% 

Në vijim janë të paraqitura në formë tabelare : 

 Testi PISA u realizua : 

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

projektit “ PISA2021” .Nga komuna jonë janë përzgjedhur për pilotim dy shkollat e mesme: gjimnazi ” Jeta e re 

“ dhe shkolla teknike “ Skender Luarasi ”në Suharekë 
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Kriteret për pranimin e nxënësve PISA kanë qenë: nxënësit e  lindur nga 01.01.2005 dhe 31.12.2005. 

  

Nga gjithsej 410 nxënës 15 vjeçar  nga 56 nxënës nga secila shkollë janë përzgjedhur sipas kritereve të sipër 

përmendura për të plotësuar një test 2 orësh me bazë kompjuterike, me pyetje mbi gjuhën dhe leximin, 

shkencë dhe matematikë.   

 

-Zhvillimi profesional  i mësimdhënësve  : Për zbatimin me sukses te Kurrikules së Kosovës dhe për të qenë në 
rrjedha të ndryshimeve që po zhvillohen ne sistemin arsimor ,DKA dhe MASHT ka organizuar trajnime për të 
gjithë mësimdhënësit e shkollave që janë të përfshira në zbatim të kurrikules kl.1,6 dhe 10 për vitin shkollor 
2021. 
 
Në kuadër të projektit të Caritasit Zvicranka trajnuar 25 edukatore për zbatim të metodologjive bashkëkohore 
në paralelet parafillore. 
 
Në bazë të vëzhgimeve në teren dhe raporteve të shkollave rezulton që zbatimi i kurrikulës përkundër 
vështirësive fillestare   me trajnimin e mësimdhënësve   dhe konsultime në teren kemi arrit që t’i tejkalojmë 
këto vështirësi. Mësimdhënësit e fushave përkatëse të kurrikulës  në nivel të aktiveve profesionale mblidhen 
së bashku për të hartuar planet dy mujore për t’i përshtatur njësitë dhe temat mësimore gjatë planifikimeve 
mujore dhe javore. Pa ashtu janë mbajt takime të shumta së bashku me mësimdhënësitlidhur me detyrat dhe 
përgjegjësitë, vështirësitë , diskutime rreth vlerësimit të njohurive të nxënësve ,plotësimit të dosjes dhe punë 
të tjera. Gjatë bashkëpunimit të secilit grup në fushat përkatëse mësimdhënësit  me  punën  ekipore  kanë  
dhënë  rezultate të cilat  reflektohen edhe në mënyrën e metodologjisë të mësimdhënies, strategjive 
bashkëkohore të mësimdhënies si dhe në shkëmbimin e materialeve ,linçeve të ndryshme dhe literaturës  
shtesë  etj. 
 

Vizitat e realizuara në shkolla 

DKA  me qëllim të avancimit të punës në institucionet shkollore ka planifikuar vizitat e rregullta në shkolla 

për kontrollimin e mbarëvajtjes se procesit edukativo-arsimor,mirëmbajtja e dokumentacionit pedagogjik-

administrativ mirëmbajtja e ambientit të brendshëm dhe të jashtëm të shkollës: 

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  

6. Këshillit të mësimdhënësve, Këshillit të klasave, planet e aktiviteteve jashtëmësimore etj. 

7. Orët e humbura 

8.  Mjetet mësimore 

9. 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 eliminuara 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 në grupe. 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, me këtë rast ka ndarë mirënjohje 

dhe shpërblime për drejtorin dhe mësimdhënësit e dalluar  për vitin 2021,si dhe për ish drejtorët e DKA-së.  

 

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. 

 

BUXHETI I PLANIFIKUAR DHE I SHPENZIMEVE  GJATË PERIUDHËS  

JANAR-DHJETOR 2021 

 

Buxhet për arsimin në nivel komune ndahet në bazë disa kritereve të përcaktuara me Ligjin e Arsimit 

Paraunversitar dhe Udhëzimit Administrativ në fuqi .Kriter bazë është numrit të nxënësve,prandaj DKA – ka një 

buxhet dhe numër të punëtorëve ndër më të mëdhatë në Komunën duke marrë parasysh edhe numrin e 

nxënësve si dhe numrin e objekteve shkollore.Per këtë vit janë të planifikuara : 

-974 norma të punëtorëve në vlerë të 6.176.866,00 € për paga ,  

- Për mallra dhe shërbime 633.113,00€,  

- Shpenzime për komunali 78.000,00 €,  

- Subvencione 100.000,00 €  dhe  

- Projekte kapitale në vlerë 226.580,00 € . 
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Në vazhdim e paraqesim pasqyrën e shpenzimeve nga buxheti i arsimit për periudhen 01.01.2021 deri më 

05.12.2021, për katër programet. 

Përshkrimi 
Buxheti 

Aktual 
Allocated 

E 

paalokua

r 

Aktuali 

Zotim 

/Obligim

et në 

pritje 

Buxheti 

FreeBalan

ce 

Alokimi 

Suficid/Defi

cid 

CAT / RESP / 

PCLASS / 

SUBCL 

A B A - B C D 
A - ( C + 

D ) 
A - E 

        92060 

ADMINISTRAT

A - SUHAREKË 

801,151.40 793,051.40 8,100.00 566,083.24 
154,737.

39 
80,330.77 801,151.40 

          11 PAGA 

DHE SHTESA 
71,000.00 62,900.00 8,100.00 62,900.00 0.00 8,100.00 71,000.00 

          13 

MALLRA DHE 

SHËRBIME 

349,099.39 349,099.39 0.00 262,815.74 
79,973.8

9 
6,309.76 349,099.39 

          14 

SHPENZIME 

KOMUNALE 

55,605.41 55,605.41 0.00 3,813.40 0.00 51,792.01 55,605.41 

          20 

SUBVENCIONE 

DHE 

TRANSFERE 

140,119.00 140,119.00 0.00 128,790.00 0.00 11,329.00 140,119.00 

          30 

PASURITË 

JOFINANCIARE 

185,327.60 185,327.60 0.00 107,764.10 
74,763.5

0 
2,800.00 185,327.60 

        92430 

ARSIMI 

PARAFILLOR   

ÇERDHET - 

SUHAREKË 

136,786.71 107,610.02 
29,176.6

9 
66,757.30 2,090.42 67,938.99 136,786.71 

          11 PAGA 

DHE SHTESA 
110,599.99 81,423.30 

29,176.6

9 
81,423.30 0.00 29,176.69 110,599.99 

          13 

MALLRA DHE 

SHËRBIME 

10,259.46 10,259.46 0.00 7,519.52 1,947.74 792.20 10,259.46 

          14 

SHPENZIME 

KOMUNALE 

15,927.26 15,927.26 0.00 1,412.03 142.68 14,372.55 15,927.26 

          50 TË 

HYRAT JO 

TATIMORE 

0.00 0.00 0.00 -23,597.55 0.00 23,597.55 0.00 

        93330 

ARSIMI 

FILLOR - 

SUHAREK 

5,083,935.

29 

4,782,337.

84 

301,597.

45 

4,685,757.

76 

70,053.6

3 

328,123.9

0 
5,083,935.29 

          11 PAGA 

DHE SHTESA 

4,682,965.

99 

4,381,368.

54 

301,597.

45 

4,381,368.

54 
0.00 

301,597.4

5 
4,682,965.99 

          13 

MALLRA DHE 

SHËRBIME 

272,189.00 272,189.00 0.00 250,573.52 
14,190.4

5 
7,425.03 272,189.00 
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          14 

SHPENZIME 

KOMUNALE 

50,000.00 50,000.00 0.00 30,419.10 479.48 19,101.42 50,000.00 

          30 

PASURITË 

JOFINANCIARE 

78,780.30 78,780.30 0.00 23,396.60 
55,383.7

0 
0.00 78,780.30 

        94530 

ARSIMI I 

MESEM - 

SUHAREKË 

1,625,826.

45 

1,483,431.

06 

142,395.

39 

1,370,148.

26 

68,012.7

1 

187,665.4

8 
1,625,826.45 

          11 PAGA 

DHE SHTESA 

1,416,499.

99 

1,274,104.

60 

142,395.

39 

1,268,104.

60 
0.00 

148,395.3

9 
1,416,499.99 

          13 

MALLRA DHE 

SHËRBIME 

171,080.75 171,080.75 0.00 90,516.12 
67,491.4

1 
13,073.22 171,080.75 

          14 

SHPENZIME 

KOMUNALE 

38,200.91 38,200.91 0.00 16,913.29 521.30 20,766.32 38,200.91 

          30 

PASURITË 

JOFINANCIARE 

44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 44.80 44.80 

          50 TË 

HYRAT JO 

TATIMORE 

0.00 0.00 0.00 -859.50 0.00 859.50 0.00 

          56 TË 

HYRAT NGA 

GRANT.PERCA

KT. 

0.00 0.00 0.00 -4,526.25 0.00 4,526.25 0.00 

Totali I 

Përgjithshëm 

7,647,699.

85 

7,166,430.

32 

481,269.

53 

6,688,746.

56 

294,894.

15 

664,059.1

4 
7,647,699.85 

 

Menaxhimi i gjendjes të objekteve shkollore  

 

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

aktivitete të kësaj natyre, 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 .  

Donacionet : 

-MASHT-i -Furnizimi me pajisje higjienike pӫr mirëmbajtje tӫ ambientit të brendshëm dhe të jashtëm të 
SHFMU “Gj. K. Skendërbeu “në Sallagrazhdӫ dhe SHFMU” D. e Grejkocit” në Grejkoc nӫ vlerӫ 60.000 € .  

-Caritasi Zvicran në bashkëfinancim me DKA ,ka investuar në 5 shkolla me inventar për parelelet parafillor ( 
SHFMU”L.e Prizrenit ”Budakovë, SHFMU “F.i Arbrit ” Reshtan , SHFMU ‘Rilindja “Nepërbisht,SHFMU “N. 
Veqilharxhi”Muhlan dhe  SHFMU “K. i Manastirit “ në Studenqan). Vlera e investimit është 8750 € -Caritasi  
dhe DKA në vlerë prej 3750€, totali i investimit është 12.500 € 

 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

Investimet kapitale : 

Nr. Emërtimi i investimit Shuma 
1. Ndërtimi i palestrës sportive nӫ Budakovӫ -Faza e I e punimeve 110.000,00 € 
2. Rregullimi i infrastruk. sӫ jashtme për çerdhen e fëmijëve në Studençan 15.000,00 € 
3. Instalimi dhe mirëmbajtja e kamerave tӫ sigurisӫ nӫ shkolla 5.000,00 € 
4. Pajisja me mjete konkretizimi kabinete 20.000,00 € 
5. Ndërtimi i objektit të kaldatores në SHFMU "17Shkurti" Shirokë 5777.00€ 
6. Furnizimi dhe montimi i kaldatores ne SHFMU "17Shkurti" Shirokë 7385.00€ 
7. Renovimi i tualeteve ne SHFMU "7 Marsi" në Suharekë 12457.25€ 
8. Renovimi i dyshemeve ne SHFMU “Besim Ndrecaj " Maqitevë 7395.00€ 
9. Furnizimi dhe montimi i kaldajes ne SHFMU "Shkëndija "Suharekë 7175.00€ 
10 Renovimet ne SHFMU “S. Duhla" L.Sopaj dhe SHFMU “H. Prishtina" 

Semetisht 
26.963,00€ 

 

 

 

 Donacioni i Caritasit Zvicran- inventari 

 
 

 

 

 
 

 Çerdhja e fëmijëve në Sopijë (investim i DKA-së) 
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 Çerdhja e fëmijëve në Samadraxhë (investim i komunës) 

 

 

 

 

Bursat e nxënësve dhe studenteve 

Me autorizim të Kryetarit të Komunës gjatë muajit shkurt është përgatitur dhe publikuar konkursi për bursa 
për vitin shkollor 2020/2021 për gjithsej 210 bursa, prej tyre 130 bursa për student dhe 80 bursa për 
nxënës,numri i përgjithshëm i aplikuesve ka qenë 484. 

Konkurset 

Në mbështetje të UA nr.15/2019 dhe UA nr.05/2021 dhe UA nr.05/2015– Normativeve të MASHT për 

pranimin e kuadrit arsimor,  janë  shpallur shtatë konkurse për zgjedhjen e mësimdhënësve dhe stafit tjetër 

sipas nevojave dhe kërkesave të shkollave : 

- Konkursi i rregullt për plotësimin e vendeve të punës për vitin shkollor 2021/2022, 

- Konkurse plotësuese për zëvendësime të pushimit të lehonisë,pushimeve mjekësore dhe stafit të 

pensionuar dhe  
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- Një konkurs për drejtor shkolle. 

Për të gjitha pozitat është zhvilluar procedure konform UA në fuqi.   

 

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. 

 

Objektivat për vitin e ardhshëm 2022 

- 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 Kurrikulës 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 MASHTI. 

- 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 dhe regjistrimi i nxënësve në kl.10  

 Janë organizuar trajnimet e rregullta për zbatimin e kurrikules dhe trajnime treja për te ndihmuar 

mësimdhënësit ne menaxhim te orës mësimore; 

 Është bërë përzgjedhja e kuadrit profesional përmes konkursit të rregullt ; 

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

 Janë bërë përgatitjet dhe është organizuar  vlerësimi i jashtëm i nxënësve;  

 Është shqyrtuar konkursi i bursave. 

 Janë ndarë bursa për nxënës dhe student. 

 Eshtë investuar në mirëmbajtjen dhe ndërtimin e objekteve shkollore. 
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Raporti vjetor i drejtorisë së Bujqësisë 

 Buxheti i DBZHRP ka qenë në 2021 - 521,000.00 € 

 Ngritja e Serrave nga 0.05/ha – 7 fermerë përfitues nga 0.03/ha  - 3 fermerë përfitues, nga 0.02/ha 4, 

fermerë dhe 65 fermerë me 0.01/ha vlera e projeti (100.000)Euro i shpenzuar 100%.  

 Ndërtimi i Shtallave – 120 fermerë përfitues,  vlera e projetit (90.000)Euro i shpenzuar 100%. 

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore, ku janë hapur 20 km rrugë fushore vlera e projetit (90.000)Euro i 

shpenzuzr 95% 

 Moltikulitivator dhe Sperkatse te Gurit dhe Shpendarës te plehut artificial  ku kanë përfituar 281  

fermerë vlera e projektit (100.000)Euro i shpenzuar 100% 

 Hapja e kanaleve të uitjës 7 km pastrim i kanalev për kullimin e tokave bujqësore, vlera e projektit 

(25.800) euro si dhe vazhdim edhe 220 metra me beton i shpenzuar 95% 

 

 Nga Fondi Emergjent i drejtorisë së Bujqësisë ku kanë përfituar 67 fermerë,vlera e projektit është- 

(15.000) euro i shpenzuar 100%. 

 Nga Drejtoria e Bujqësisë janë Subvencionuar –  vlera e projektit (100.000)Euro ku  kanë përfituar 281 

fermerë. 

  Ku  kanë përfituar 152 fermerë multikultivator.  

 Ku kanë perfituar 103 fermerë spërkatse, dhe 26 shpërndarëse të plehut artificial.  

 Furnizimi me paisje (koshere ku kanë 77 përfituar) vlera e projektit (25.000)Euro i shpenzuar 100%, 

dhe Centrifuga 30 fermerë kanë përfituar, dhe me Inkubator 58 fermerë. 

 Zhvillimi I turizmit rural vlera e projektit 50.000 E –Rrugë malore në fsh. Dolloc 4.3Km dhe në fsh. 

Vraniq 5.5 km. 
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Drejtoria për Shërbime Publike, Mjedis dhe Emergjencë 
 
  

Në bazë të urdhëresës së  Kryetarit mbi raportin e punës gjatë vitit 2021 , ku gjatë kësaj periudhe kemi punuar 

si më poshtë :  

 

 

Sektori i Shërbimeve publike 

 

Në koordinim me zyrtarët e drejtorisë , kemi pranuar 638 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 rrugëve, mirëmbajtja dhe pastrimi i shesheve në Komunë, 
mirëmbajtja dhe pastrimi i varrezave, largimi i mbeturinave shtazore, largimi dhe transporti i mobiljeve 
shtëpiake me vëllim të madh.  

 Po ashtu projekti mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit është nënshkruar në muajin Mars, është projekt 12 
mujor. Vlera e projektit 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’.  

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.  

 Gjithsej 638 kërkesa : 
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 Me akt përcjellës  10  

 Të miratuar        288,  

 Të refuzuar        310  

 Në proces            22,  

 Të anuluara           6,  

 Të pranuara           2      

 

Sa i përket mjedisit të pastër në janar të vitit 2021 kemi raportuar tek Asociacioni i Komunave të Kosovës, ku 

kemi arrit në fund të Nëntorit të jemi fitues të Grantit të Performancës Komunale-Mjedis i Pastër në vlerë 

469,593 €. 
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Po ashtu bashkepunimi mes Komunës së Suharekës dhe JICA Japoneze ka vazhduar edhe këtë vit ku ka fillluar 

“Projekti për ngritjen e kapaciteteve për mennaxhimin e mbeturinave drejt një shoqërie të shëndosh-Faza e 

dytë" nga qershori 2021 dhe do të vazhdojë deri në prill 2024, ku kemi pas takime të shumta mes 

përfaqësuesve të JICA dhe Komunës, për të cilët jemi shumë falenderues për punën dhe bashkëpunimin që 

kanë treguar duke n’a ofruar ndihme të jashtëzakonshme. 
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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. 
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. 
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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 këtij viti 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 preventivës së zjarrit 

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

në Planin vjetor të punës. 

1.  Inspektime të rregullta........................................................................40 

2. Inspektime fillestare.............................................................................4 

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

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

5. Inspektime kontrolluese.....................................................................30 

6. Masa të shqiptuara............................................................................162 

7. Pelqime................................................................................................10 

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

9. Dalje në vendngjarje me rastin e zjarreve......................................22 

10. Vërtetime të leshuara me rastin e zjarreve.................................... 8 

11. Raporte mbi zjarret në teren...........................................................3 

12. Shpërndarje e APEL-it nëpër fshatra mbi masat parandaluese  të zjarrit gjatë sezonit të verës dhe 

korrje-shirjes 

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

Sektori për Infrastrukturë 

Gjatë kësaj periudhe vjetore Janar-Dhjetor 2021  në këtë sektor janë kryer punë dhe shërbime të cilat kanë 

qenë të planifikuara me plan dhe program të paraparë për këtë periudhë. 

Projektet Kapitale për vitin fiskal 2021  janë kryer sipas procedurave ligjore ku disa prej tyre janë të ko 

traktuara dhe janë duke u realizuar në teren të cilat janë kontrata shumëvjeqare. 

Janë bërë fillimisht procedurat për inicim të procedurave të prokurimit, është bërë procedura për zotimin e 

mjeteve për këto projekte ku sipas vlerave të parapara janë zotuar mjetet në vlera në të cilat kane qenë mjetet 

e alokuara sipas fondeve burimore Plani 10 BKK, Plani 21dhe Plani 22. 

Gjatë këtij viti janë kryer punët dhe shërbime si në vijim: 

Përgaditja e kërkesave  për zotim të mjeteve 

Menaxhimi i projekteve 

Përgjigje në kërkesa të ndryshme për institucionet e ndryshme 

Komision për vlerësimin e tenderëve 

Komision profesional me aktvendim të Kryetarit të Komunës, 

Përgatitje të raporteve në kuadër të drejtorisë si dhe procedimi i lëndëve për pagesë - borgjeve të mbetura 

nga viti 2020 

Arkivim i dokumentacionit për projekte të realizuara   
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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: 

 

I. Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë: 

-Ndërtimi i rrugëve lokale nëGrejkoc-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Dvoran-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Reshtan-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Semetisht- të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë - të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Tërrnje-  

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Bllacë-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Maqitevë- të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Vraniq-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Mushtisht-të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Sopijë- 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Stravuqinë 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Papaz 

 

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

lokale të cilat  kanë përfunduar. 

 Vizitë gjatë punimeve të rrugëve në Duhël. 

 

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

Krasniqi-vazhdim  janë te përfunduara 

-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 
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-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 

-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 

-Studencan- 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 

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

të cilat kanë  përfunduar 
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-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” 

-Asfaltimi i rrugës Bllacë-Ngucat-04.08.2021 

 

 

-Ndërtimi i rrugës Kastërc-Breshanc- e përfunduar 
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-Rregullimi i rrugëve lokale “Haxhi Qerimi”-Baqevc-të përfunduara 
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-Ndërtimi i rrugës Pisha dhe rrugët lokale-Delloc-të përfunduara 

 

 

-Ndërtimi i rrugëve lokale “Vëllezërit Gërvalla, Pashko Vasa,, Faik Konica-Shirokë- të përfunduara 

-Krijimi i Hapësirave Gjelbruese në Komunë 

-Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimit në Komunë   

-Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike në Komunë 

-Ndërtimi i rrugës Bleta Shqiptare, Jetish Kabashi-Mohlan 

-Ndërtimi i rrugëve Hafir Gashi, 25 gushti, Osman Dalipi –Javor 

-Ndërtimii rrugëve lokale në Luzhnicë-Të përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve, faza e dytë-Duhël, Budakovë, Bukosh-t ë përfunduara 

-Ndërtimi i rrugëve, faza e dytë-Qadrak- të përfunduara 

 -Ndërtimi i rrugëve lokale faza e dytë- Amarllah Hoxha, Lagja Gashi, Kolonja, Ismajl Grulaj, 13 Korriku, 

Lulekuqet e Kosovës-Peqan- 

-Ndërtimi i rrugëve lokale në Savrovë-të përfunduara 
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Suharekë-Ndërtimi i rrugëve lokale në qytet “Bubulina”, “Xhavit Kelmendi”, “Milaim Bugari”, “Shaban 

Polluzha”, dhe rrugë tjera lokale 

Suharekë-Ndërtimi dhe rregullimi i varrezave në qytet 

Projektet me bashkëfinancim në shumën 150,000 € të cilat janë : 

Milenium 

Shoqaten Bamirëse “Jetimat e Ballkanit” 

Shoqata e Greikocit 

Organizata IOM 

Bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit 

 Rregullimi i rrugës-asfaltimi i rrugës Malokaj-segment në fshatin Dubravë 

 

Investimet kapitale në vitin 2021: 

Rrugë me asfalt   29,070.16 m² 378,814.2   euro 

Rrugë me kubëza 136,853.87 m² 1,079,165.3   euro 

Zhavor      4,800 m² 17,760.5  euro 

Trotuare 4 km 83,000  euro 

Sinjalizimi Rrugor Vija e plotë dhe e ndërprerë 26,000 m`  

Vend kalime për këmbësorë 70 m² 

Oaza dhe fusha tjera orientuese 200m² 

39,131.36  euro 

Parkingje 50 ( 625 m2)        20,000euro 

Ura   2         60,000       euro 

Kanalizime 9,110 m`       147,356.48  euro 

Ujësjellës   -         82,696       euro 

Ndriqim Publik   -         75,290.1    euro 

Pastrimi I lumenjëve 7 km         50,000       euro 

Fondi Emergjent  (mure mbrojtes, renovim)       139,469       euro 

                    

Gjithsej 

    2,172,682.94  euro 
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Të gjitha këto projekte janë implementuar- realizuar dhe arrijnë vlerën rreth 90%  të tyre. 

Janë menaxhuar të gjitha projektet kapitale të vitit fiskal 2020 dhe 2021,po ashtu është punuar në planifikimin 

buxhetor afatmesëm si dhe planifikimi buxhetor për projektet kapitale për vitin fiskal  2022-2024. 

Bazuar Në Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) për projektet kapitale për vitin 2021. 

 

Sektori për Mjedis 

Përmes kësaj shkrese ju raportojmë se Zyrtari për Mbrojtje të Mjedisit gjatë vitit 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 7 LMK. 
- Vizit punimeve në terenë sipas kontratave të cilat janë në menaxhim. 
- Përgaditja e Pelqimeve në parim sipas kërkesave , janë leshuar 5 Pëlqime në parim . 
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Sektori për Emergjencë 

Njësia Profesionale e Zjarrëfikësve dhe Shpëtimit, sipas planit të punës për vitin 2021 janë realizuar të gjitha 

veprimet e planifikuara sipas bazave mujore, po ashtu po i paraqesim në mënyrë tabelare të gjitha veprimet e 

marrura të intervenimeve për vitin 2021.            

Raport  i NjPZSH-01.01-07.12.2021 

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 

Aksiden
te 

Vërshi
me Të  Të lënduar Të vdekur 

i daljeve 
zjarrev

e 
Teknik

e 
shërbime

ve rrugore   
rejs
h 

zj
. 

qyt
.  

to
t 

zj
. 

qyt
. 

to
t 

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 

Qersho
r 

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

Gjithsej
të 140 97 13 18 4 8 0 1 1 2 0 0 0 

 

 

 

 

Realizimi i numrit të përgjithshëm të interven, struktura e zjarreve dhe int.tjera Korrik-dhjetor 

2021  

2021 

Nr.i 

përgj. Nr.i Nr. i  Nr.i 

Aksident

e 

Vërshim

e Të  Të lënduar Të vdekur 

i 

daljev

e 

zjarrev

e 

Teknik

e 

shërbime

ve rrugore   

rejs

h 

zj

. 

qyt

.  

to

t 

zj

. 

qyt

. 

to

t 

Korrik 43 35 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gusht 86 79 2 4 1 0 0 0 3 3 0 1 1 

Shtator 75 72 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tetor 22 18 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nëntor 13 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dhjetor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsejt

ë 239 213 4 19 3 0 0 1 3 3 0 2 2 
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Disa nga fotografitë gjatë zjarreve dhe intervenimeve 
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Drejtoria për  Ekonomi 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 (250 ) biznese për zbritje të Taksës në Aktivitet në vlerë totale 

të stornuar prej (-117,364.90 €). 

 Në këtë periudhë janë lëshuar ( 1192 ) fletëpagesa për regjistrim të automjeteve e që vlera totale e 

tyre është( 128,260.00 €). 

 Janë lëshuar (3726 ) vërtetime dhe (155 ) çertifikata të ndryshme nga zyrtarët për shërbim të 

qytetarëve, 

 Gjatë kësaj periudhe  kemi dërguar  gjithësej  (124 ) letërkujtesa për borgjet e akumuluara të 

shfrytëzuesve të pronave dhe taksës në aktivitet. 

 Ne qendrën e regjistrimit të biznesit deri me datë  30/11/2021 janë regjistruar (  86  ) biznese 

individuale, (  113 ) SHPK  , (  390  ) modifikime te ndryshmesi dhe janë shuar( 39 ) biznese dhe një  

Ortakëri e pergjithshme. 

 

Zyra e Thesarit: 

 Nga fillimi i vitit deri më 30/11/2021 janë Çertifikuar dhe Aprovuar ( 4474 ) pagesa në vlerë prej ( 

6,730,497.58  € ) nga të gjitha programet e Komunës së Suharekës.  

 Të gjitha këto pagesa ,pas Çertifikimit dhe Aprovimit janë sistemuar në ( 69 )  regjistrator  dhe janë 

arkivuar në Arkivin Financiar të K. në Suharekë. 

Zyra për Regjistrimin e Pasurisë: 

 Totali i regjistrimit të pasurisë deri me date 30/11/2021 është  ( 325,447,234.89 €) i pasurive kapitale 

ndërsa i pasurive jo kapitale (vlera nën 1000.00 €)  është ( 2,470,327.81 €). 

Sektori i Tatimit në Pronë: 

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

 Janë shqyrtuar  ( 170  )  ankesa të tatimpaguesve në të gjithë teritorin e Komunës së Suharekës. 

 Regjistrime të reja të objekteve këtë nëntmujor eshte ( 545 )  pastaj ( 236 ) modifikime te objekteve si 

dhe ( 2200 ) inspektime ne teren. 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë deri me 30/11/2021 janë;( 881,861.00 €). 

 Gjatë kësaj periudhe kemi dërguar gjithsej  ( 130 ) letërkujtesa për borgjet e akumuluara për përsonat 

fizik dhe juridik. 

 

 

 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

Të hyrat vetanake të realizuara deri me datë 30/11/2021: 

 Të hyrat ngaTatimi në Pronë   ---------------------------(881,861.13  € ) ose 100.6 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga Taksa në Aktivitet--------------------------( 148,491.71 € ) ose  90 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga Renta dhe Qiraja ---------------------------(40,725.00  € ) ose   32 % te palnifikimit vjetor 

 Të hyrat nga taksa e regjistrimit të automjeteve----- ( 128,260.00 €) ose  82 % te palnifikimit vjetor  

 Totali i përgjithshëm i të hyrave vetanake 2021 pa dënime  ------( 1,691,106.70  €) 

 Total të hyrat në nëntmujorin e vitit 2020 pa dënime --------------( 1,259,689.00  €) 

  

Diferenca për periudhën e njëjtë 2020/2021  është = ( 431,417.70  €)  më shumë 

 

Total të hyrat vetanake me dënime deri nëntor 2021 =  ( 2,148,870.11 € ) 

 

       Raport i shpenzimit të buxhetit deri me datë 30/11/2021: 

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

1 Paga dhe mëditje 8,036,641.33 € 8,036,641.33  € 100  % 

2 Mallra & Shërbime 2,278,669.13 € 1,772,111.63 € 78 % 

3 Komunali 338,182.58 € 262,115,79 € 78 % 

4 Subvencione & transfere 616,427.00 € 583,728.00 € 95 % 

5 Projekte Kapitale 5,546,860.28 € 3,549,757.98 € 64 % 

 

 
 

   
     

 

Buxheti TOTAL Komunal 16,816,780.32 € 14,204,354.73 € 84 % 

 

 

 

Me këtë raport po ju bashkangjes edhe Raportet e Shpenzimit të Buxhetit dhe inkasimin e të hyrave vetanake 

2018-2021 si dhe Raportet e Auditinit të ZKA-së prej vitit 2015 deri në vitin 2020. 
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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 shkakë të pandemisë janë anuluar e disa të tjera janë shtyrë për në gjashtë-mujorin e 

dytë nëse pandemia shënonë 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 vitin2021. 

Gjatë muajit janar dhe shkurt janë bërë përgatitjet për shpalljen e aplikimeve për projektpropozimet e OJQ-ve 

dhe individëve. 

 

INVESTIMET KAPITALE JAN REALIZUAR SIPAS DINAMIKËS SË PARAPARË: 

 

1. Fusha e sportit në Baqefc është realizuar 100% 
2. Fusha e sportit në Terrnje është realizuar 100% 
3. Renovimit e 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 realizuar80% 

5. Kulla e Heroit Fadil Vata është duke u realizuar, deri tani është realizuar70% 
 

 

Aktivitete kulturore për festat shtetërore siç janë: dita e Pavarësisë së Kosovës dhe dita e Çlirimit janë anuluar 

për shkakë të ndalesës së grumbullimit më shumë se 10 persona si shkakë 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 mysafirë nga 
Gjermania miqtë tanë, fotograf: 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 zyrtarë të ministrisë së Kulturës dhe artistë eminent. 
 

 

Në Shtëpinë e shëndetit në Suharekë – në hapsirën e sektorit të pediatrisë Art Grupi nga QEK Shtëpia e 
Fellbahut nën përkujdesjen e prof. Refki Gollopeni, 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 artistë 

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 çmimin 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", nderonë 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. 
 

 
Turneu 28 Nëntori 
 

Për nderë të ditës së flamurit u organizua turneu në futboll të vogël, moren pjesë 8 ekipe, fitues është FC Ari 
ndërsa vendin e dytë Profilmetal. 
 
Në Ditën e Tokës, u zhvillua edhe aktiviteti "Ta mbajmë ambientin e pastër”, grupi aktiv i të rinjëve 
që është organizuar nga REB ka bërë shpër ndarjen e qeseve nga letra e riciklueshme me qëllim të vetëdijësimit 
tëqytetarëvetë Komunës së Suharekës për rëndësin e përdorimit të qeseve (nga   letra) riciklueshme si masë 
parandaluese për ndotje të ambientit.  
Projekti është përkrahur nga community Development Fund - CDF përmes projektit Human Rightivism 
financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar SIDA dhe Ambasada e Suedisë në Prishtinë si dhe 
Komuna e Suharekës. 
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Koncerti Theranda Fest I organizuar nga OJQ ARIA, drejtor artistik Artan Elashani instrumentistët nga grupi 

muzikor Koha, vendi amfiteatri i QR Shtëpia e Fellbahut. 

 

 

Këto ditë doli edhe videoprojekti me këngën Mall i Grupit Muzikor Koha. DKRSM do ti mbështesë të rinjët 
kreativ edhe në të ardhmen. 
 

Raporti i  gjashtë-mujorit të parë 2021 në Bibliotekën “HAJDIN BERISHA”  Suharekë 

 

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 eshërbimeve. 
 

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

libër tëinventarit. 

 

Është bashkëpunuar me Bibliotekën ndër komunale në Prizren dhe BibliotekënKombëtare. 

Puna me lexues ndërrimin e librave, konsultime dhe njoftime melexues. 

Mbikëqyrja e aktiviteteve nëbibliotekë. 

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

Kujdesi për libra të humbur dhe plotësimin etyre. 
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Biblioteka u furnizua me ekzemplar nga “MKRS“ nga donacine tjera dhe të dhuruara ngaautor. 

Në muajin Qershor u mbajtën Debate Publike me qytetarë. 

Gjatë këtij viti nga Janari e deri në fund të Dhjetorit numri i lexuesve arriti në 1261, libra te 

lexuara janë 8222. Në sektorin e fëmijvë të regjistruar janë 712. ndrrimi i librave është 4155, kurse në sektorin 

e të rriturve të regjisrtruar janë 549 ndrrimi i librave është 4067 Ndërsa 5272 është numri i lexuesve që i kanë 

shfrytëzuar sallat e leximit. 

Është punuar në përgatitjen e planeve zhvillimore, vjetore dhe përgatitja e raporteve përrezultatet e punës  

 

dhe ecurinë eshërbimeve. 

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

 

Është punuar në përpunimin e librave të blera dhe të dhuruara, signaturat dhe skedat e librave sipas KUD-it 

dhe regjistrimi I librave në libër tëinventarit 

 

Është bashkëpunua me bibliotekat shkollore me Bibliotekën ndër komunale në Prizren dhe Bibliotekën 

Kombëtare. 

Puna me lexues ndërrimin e librave, konsultime dhe njoftime melexues 

Mbikëqyrja e aktivitetit në bibliotekë 

Ofrimi i shërbimeve informues orientus dhe relativ për të gjetur informacionin e kërkuar ngabiblioteka. 

Kujdesi për libra të humbur dhe plotësimin e tyre. 

Është punuar Lista e përzgjedhjes së librave për blerje ngaMKRS 

Biblioteka u furnizua me ekzemplar nga MKRS, donacion nw vlerw prej 3000 euro nw Shtypshkronjën “Artini” 

Prishtinë. 

Janë mbajtur disa aktivitete në objektin e Bibliotekës: Janë mbajtë dy Debate publike me qytetarë nga 

KomunaSuharekës 

 

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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Festari 

Pas mbajtjes së mledhjes së kshillit organizativ u bë përgatitja e programit mirpo përkeqsimi i gjendjes me 

pandemi të gjitha aktivitetet masive u anuluan por u vendos që Kolonia Nderkombëtare e Artit të organizohet 

në ambient të hapur në hapsirën e hotel Solid. 

Në aktivitet morën pjesë rreth 40 artistë nga Kosova, Shqipëria, Italia, Gjermania, Arabiasaudite, Maqedonia 

dhe Turqia. 
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Ekspozita e prof. Hajrush Fazliut u realizua ditën e pare të fillimit të Kolonisë së Artit Festari 2021 

 

Festivali i teatrove Suhareka 

Festivali u organizua nga data 6 deri me 10 dhjetor 2021 në shtëpinë e Fellbahut 

 

Ekspozita me Fotografi dokumentare “Gruaja Gurthemel i Pavarësisë” Autore e ekspozitës ishte znj. Samie Zeqiraj 

ndersa Kurator z. Shpend Zeqiraj Organizator DKRSM. 

 

Ekspozta e Jeta dhe Mira Bajraktari 

Dy nxënëse të talentuara ng aSHMF Destan Bajraktari prezentuan punimet artistike në Shtëpinë e Fellbahut, 

kuratore e ekspozitës ishte profesoresha Albulena Bytyçi ekspozita u mbështet nga DKRSM. 
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Për nderë të 28 nëntorit ditës së fëamurit kombëtar u organizua turneu i futbollit të vogël dhe moren pjesë 

8 ekipe. 

 

 

Promovimi i librit nga autori Fazli H. Hajrizi 

Titulli i Librit EJUP DELIAJ – JAVORI, KLITHMË VARRI NDËR BREZA 

 

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, 
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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 është vizituar edhe Gjyteza e Grejqecit dhe shtëpia e 

F.Tafollit, Kulla e Rame Bllaces, Kisha e Mushtishtit , Reqanit e keshtu meradhë. 

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 trashëgimisë 

kulturore pasi jo të gjithë do kenë mundësinë ti vizitojnë. 

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

pandemie e me kujdes të shtuar muzeun e kanë vizituar nxënës të “ShML Abdyl Ramaj” Shiroke, nxënës të 

shkollës “Jeta e Re” Suharekë ,ku ketu duhet përmendur bashkëpunimin e mire 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 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. 
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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 mevizitën. 

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 përgatisim një ekspozitë e cila është në zhvillim 

e sipër dhe besoj gjatë këtij muaji do realizohet. 

Njëkohësisht jemi në finalizim e te saj së bashku me ekipin që ka punuar për një 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. 
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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,kulturoredhehistorikenëpërbrezatqëporritendukeibërëqëtëjenëtëkujdeseshëm dhe të 

kontribuojnë me të gjitha mundësit dhe rrethant për ta pasuruar Muzen edhe me gjetje por edhe me 

aktivitetetjera. 

Më poshtë po ju paraqesim me foto disa nga aktivitetet e sipërpërmendura për të pasqyruar punën e bërë 

gjatë kësaj periudhe 6 mujore. 

 

FOTOT E BËRA GJATË AKTIVITETIT gjat vitit 2021 

 

Foto 1.2.3 Kulla Rame Bllaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.Greiqec 
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Foto 3. Tuma Gjinoc 
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Fig 4. Kalaja e Kostercit 

 

 

Fig 5. Kulla e Faik Tafollit 

 

Fig 6. Mushtisht Kisha e Shen Merise 

http://www.komuna-suhareke.org/


  

l: 029 27 13 45 www.komuna-suhareke.org 

 

  

 

Fig 7. Tuma e Samadrexhes 

 

Fig 9. Gradina e Vraniqit 
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Suharekë Dvoran Vraniq 

 

 

Samadrexhë 

 

Gjimnazi ,,Avdyl Rama,, - Shirokë 

 

Gjimnazi “Jeta e Re” - Suharekë 
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Gjimnazi “Loyola” - Prizren 

 

Ekspozita: Nga pluhuri i arkivave … Uran Haxha 

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” 

Gam“Theranda” 

Qendra Rinore “Shtëpia e Fellbahut” 24.SHKA”Dardanët” 

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

OJQ”Sociabiliteti” 

Shoqata e të Shurdhurëve Suharekë 29.Grupi Rinor i Shëndetësisë 30.AlbanLimani 

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 43.Xhemajl Kolgeci 44.Betim Bytyqi 45.Leart Berisha 46.Hysni Luzhnica 

47.Ardita Hajdari 48.Edon Berisha 49.Dafina Bytyqi 50.Albion Bardheci 51.Leonora Reshitaj 

52.Qëndrim Gashi 53.Alban Gashi 54.Natyra Kukaj 55.Alban Berisha 56.Hektor Kryeziu. 

Subvencione janë shpenzuar 100.000 euro 

86.000 € janë shpenzuar për OJQ-të sportive, kulturore ,rinore dhe individ 

14.000 € me vendim të Kryetarit të Komunës janë shpërnda për persona që kanë qenë të 

infektuar me Covid -19. 

Mallra sherbime janë shpenzuar: 

10-(25.263,79)€ 

21-(13.269,11)€ 

Investime kapitale që janë realizuar: 

Rregullimi i parqeve rekreative sportive në Sopijë, Gelancë, Studencan dhe komunë, ndërtimi i 

shtëpisë Muze “Fadil Vata“në Sallagrazhdë. 

Ndërtimi i kullës për dëshmorët e fshatit Bllacë, Ndërtimi dhe renovimi i fushave sportive. 


