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Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
 
Raport i punës  i drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale prej 01.01.2022 – 15.06.2022 
 
Në bazë të obligimeve dhe detyrave  të DSHMS-së ,në organizimin e  kujdesit parësor-shëndetësor, 
shërbimi për nevoja sociale dhe strehim, mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetin publik, drejtoria për 
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  bënë këtë raport pune: 
 
Të arriturat :  

 
  Punët e kryera në DSHMS  

 
1. Ndihma skamnorëve me mjete materiale  ...........................................(177  lëndë ) 

2.  Shpenzime të varrimit..................................................................     ( lëndë) Kanë kaluar në 

kompetencë të Bashkësive Fetare 

3.  Për shërim banjo-klimatik...........................................................    33 lëndë në pritje për 

shqyrëtim 

4 Vendime ..............shkresa të ndryshme...................................gjithsejt.() 

         5.Për subvencionim të lindjës ..............................................................21 lëndë te perfunduara dhe 6 

ne pritje per shqyrëtim. 

            6.Formular për pensione jashtë vendit.(vazhdim të pensionit).............................................. ( 18 

form) 

          7.Formular për shtesa fëminore ........................................................ 15  lëndë 

        8. Formular për harxhime të varrimit .(shpenzime të varrimit)..... Tani projekti kryhet        përmes 

Bashkësisë Islame , 

 

9.Formular për mbajtje të familjes .......................................................(670  form) 

10.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 1 QKMF , 6 QMF , 11 AMF 

           11. 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 

12. Në teren – Dezinfektimi  selektiv dhe kampanja informuese kundër Epidemisë së Etheve 

hemorragjike planifikohet të realizohet nga data 25 dhe 26 qershor 2022 

13.     DDD – 3 088.60  euro planifikim  dhe realizim i kontratës  

14.   Ndërtimi i QMF Mushtisht -  Objekt i Ri 10.000 euro per inventarizim bartje nga te hyrat 

vetanake  

15.   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 trevjeçare vlerë 

832,610.00 Euro 

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

vlerë   34,940.00 Euro 

               17 .  Pako ushqimore për skamnor...... ne procedur   

18.  Lëndë për Bonus Banim ........... ne pritje per procedur  

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

20. Në DSHMS  lëndë të protokoluara  në hyrje.. ..................  732   lëndë 

21. Lëndë të protokoluara në dalje  ......................................   800  lëndë 

22.. Kërkesa nëpërmjet internetit ........................................   500   lëndë 

Donacionet :  

1.Pajisje mjekësore nga Kfori Italian Cimic në vlerë 16 000 Euro  

2.Organizata Turke Tika 40 pako ushqimore per familjet skamnore dhe pacientët paliativ  

3.Donacion Rotary Club pajisje të ndryshme mjekësore dhe matreial shpenzues  

 

Gjithsejt   ............................................. 2972   lëndë në DSHMS                                

 



 

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE-SUHAREKË 
 

RAPORTI 6 MUJOR  PËR PUNËN E QKMF-SUHAREKË  

 

Shërbimi publik shëndetësor në Komunën e Suharekës është i organizuar në kuadër të Kujdesit Parësor 

Shëndetësor  dhe ka një shtrirje të gjerë dhe mbulonë 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, 11 Mjeke të Përgjithëshem, 9 Stomatolog, 89 infermier dhe 18 

jomedicinal  dhe 9 mjek te pergjithshem ne Caritas. 

 

 

 

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

 

1. Kujdesin shëndetësor shtëpiak – shtretërit shtëpiak 

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

zonat rurale dhe asistencë me personel të Qendrës Urgjente në Suharekë. 

3. Punësimin e stafit mjekësor profesional. 

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



 

Kemi vazhduar me  marrjen e mostrave nazale edhe ne QKMF ne detektimin e antigjenit (rapid) 

per covid-19, dhe projekti vazhdon edhe me tutje. 

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

Vaksinimi anti covid kalon ne vaksinim te rregullt ne QKMF.Suhareke. 

 

Deri me date 15.06 .2022 jane vaksionuar gjithsejt;  

#  Gjithsejt: 65.305 Doza te vaksinave anti-covid 19 

# Vaksina te gripit sezonal; 2760 

# Me 04.05.2022 kemi filluar me vizita sistematike ne shkolla: kl; I.V, IX, deri me date 30.05.2022 

ka perfunduar procesi i vizitave sistematike ne te gjithe shkollat e Komunes tone ku jane 

ekzaminuar gjithsejt: 2303 nxënës. 

Klasët e para: 740 nxënës, 

Klasët e pesta ;  803 nxënës, 

Klasët e nënta:  760 nxënës, 

 GJITHSEJT:  2303 nxënës të ekzaminuar. 

Pas përfundimit të vizitave sistematike kemi dalë me rekomandime për shkolla dhe nxënës, për 

masat që duhen marrë, dhe sugjerimet e stafit mjekësor. 

 

 

Raporti 6 mujor i vizitave mjekësore dhe shërbimeve në QKMF Suharekë :  

Gjithësej vizita mjekësore dhe shërbime mjekësore janë ofruar ; 485.943 

 
 
 
 
 
 
RAPORTI I PUNËS PËR PERIUDHËN 
01.01.2022 DERI 15.06.2022 



 

PËR SHËRBIMET SOCIALE 
 
 
                 Gjatë periudhës gjashtë mujore nga data 01.01.2022 e deri me datën 15.06.2022 në Qendrën 
për Punë Sociale në Suharekë , në kuadër të shërbimeve sociale kanë punuar 5 zyrtar të shërbimeve 
sociale dhe drejtori i qendres .  
 
                 Kategoritë më të theksuar gjatë kësaj periudhe kanë qenë:  
 
 
-  Kërkesa për kontakt prind – fëmijë ………………………………………...………..…………….  4 raste 
-  Kërkesa për vertetim që nuk iu është hequr  
     zotësia e veprimit dhe nuk gjenden nën kujdestari për  
     sigurimin e lejeve të ndryshme …………. ……………………………….......................… 171 raste  
-  Kërkesa në Gjykata për mendimin për martesë të parakohëshme  ................   ---------- 
-  Kërkesë për regjistrim të më vonshëm të fëmijëve të mitur në LAL ..................... 2 raste       
-  Kërkesa për lëshimin e deshmisë se nuk kan obligime finaciare  
     ndaj përsonave përgjegjës para ligjit – për lirim nga shtetësia  
     e Kosovës ..............................................................................................................  89 raste        
-  Divizioni i Kundërvajtjës në Suharekë , kërkesa për  
      mendimin për të miturit delikuent për zhvillimin e procedurës  
      kundërvajtëse si: vjedhje , prishje e rendit dhe qetësi , delikti  
      në komunikacion etj  .......................................................................................      11 raste 
-  Gjykata Komunale Suharekë, kërkesë për dhënjen e mendimit për ruajtje, besim dhe edukim     për 
fëmijët e mitur........................................................................................................ 8 raste     
-  Kërkesa për vertetim për përkujdeje të fëmijëve të mitur  
    Për të bërë bashkim familjarë prind – fëmijë ......................................................... 2 raste  
-   Gjykata Themelore në Prizren, kërkesë për zgjidhjen e martesës ......................... 1 rast      
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policie ( kanosje ,  

shkelje e detyrimeve familjare ) ............................................................................  -------     
-   Gjykata Komunale në Suharekë , kërkesë për heqjen e  
        zotësis së veprimit të semuarit mental – mendimi ……………………..................... 1 rast          
-  Kërkesë për adoptim të fëmijut ............................................................................... 1 rast 
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Dhunë familjare ......................... 16 raste  
-  Policia Regjionale në Prizren – Raport Policor: Keqperdorim seksual ndaj të 
mitures........................................................................................................................... 1 rast 
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Polior: Fëmijë me sjellje asociale 
....................................................................................................................................... 1 rast 
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Person i zhdukur........................... 1 rast 
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Person me qrregullime 
psiqike........................................................................................................................... 1 rast 
-  Kërkesë për caktimin e kujdestarit për të mitur ......................................................  -------  
-  Referime interne nga përsoneli i QPS në Suharekë për  
      asistencën sociale ............................................................................................... 4 raste  



 

-Kërkesë për strehim  në Shtëpinë e të Moshuarve dhe pa përkujdesje në 
Prishtinë..................................................................................................................... ------ 
- Kërkesë për strehimin e personit me aftësi të kufizuara dhe i vetmuar .............  ------ 
- Kërkesë për strehimin e fëmijut të keqtrajtuar ..................................................... ------ 
-  Kërkesë për vertetim që është duke u përkujdesur për fëmijën e mitur ........... 1 rast 
-  Këkesë për vërtetim për lëshimin e qertifikatës së bashkësisë familjare .......... 3 raste    
-   Kërkesë për vërtetim që merr ndihma sociale  ..................................................  ------   
-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policie: Sulm seksual 
      ndaj të miturës ...................................................................................................  ------  
-  Kërkesë për ndrrim të kujdestarit ndaj të miturve .............................................  ------ 
-  Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti për të mitur – Mbikqyrje e shtuar nga ana e Organit të 
Kujdestarisë  ............................................................................................ 2 raste      
- Kërkesë për vertetim që është përson i vetmuar dhe i moshuar  
      për të bërë bashkim familjar ............................................................................. 12 raste   
-  Kërkesë për caktimin e kujdestarit për të rritur nga se është  
     i diagnostifikuar me semundje mentale ............................................................. ------ 
-  Kërkesë për pelqim për trashegimi ...................................................................... 8 raste 
-  Kërkesë për shkarkim të kujdestarit ..................................................................... ------ 
-  Kërkesë për vërtetim për rregullimin e pasaportës për të mitur ....................... 1 raste 
-  Kërkesë për vërtetim për rregullimin e letërnjoftimit ........................................   ------ 
-  Kërkesë për vërtetim që është i vetmi kujdestar i fëmijut të mitur.................... 3 raste 
-  Kërkesë për fitimin e shtetësisë së Kosovës ........................................................ 2 raste 
-  Kërkes për zbatimin e procedures për pajtim të bashkëshortëve .......................  ------ 
-  Kërkesë për vërtetim që është pa përkujdesje prindërore ..................................  ------ 
-  Kërkesë për vërtetim për bursë ............................................................................ 2 raste 
-  Pelqim për udhëtim jashte vendit për të mitur................................................... 3 raste      
 
 
-   Kerkesa për përkrahje materiale për familjen që kanë fëmijë  
       me aftësi të përhershëme të kufizuar …………………………….……..………………. 26 raste  
                 
                P.S : Prej 9 rasteve  …......………...….…............ 13 janë zgjidhur pozitivishtë                                                                                          
                                                                                         0 është zgjidhur negativishtë dhe  
                                                                                         2 plotësim dokumentash  
                                                                                         11 nuk janë shqyrtuar akoma  

 
- Pjesëmarrja në seanca gjyqësore për përfaqësim …………………………..  `29 raste     

  
         
           Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore nga data 01.01.2022 e deri me 15.06.2022 zyrtarët e 
shërbimeve sociale kanë kryer edhe shum punë të tjera që janë në kontuitet të punës së tyre si vizitat e 
strehuesve rezidencial si vijon :  
 
 



 

1. Qendra e Sigurt për Gra dhe Fëmijë në Prizren ......................  3 raste 
2. Në Entin Special në Shtime ( tani janë vetem ) .....................   4 raste   
3. Në “SOS Fshatin e Fëmijëve” në Prishtinë .............................   8 raste  
4. Në Shtëpinë për të moshuar në Prishtinë .............................   2 raste 
5. Në Strehim Familjar në Mushtisht ..........................................    -------  
6. Në Strehim në ” Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve” në Prishtinë       

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

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

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

 
           Gjithësejtë janë vizituar për periudhën Janar – Qershor 2022 ......................  66 vizita  

- Vizita e fëmijëve në Strehim Familjar të te afërmit .......................................  20 vizita  
 
  Gjatë kësaj periudhe janë krye edhe shum punë të tjera që janë në domenin e shërbimeve sociale , 
puna ne teren, zbulimi i rasteve te reja, ofri i  sherbimeve per secilin qytetar qe ka nevoje , raportimet 
e rregullta pran DMS në Prishtinë – në çdo muaj dhe vizitat në SOS – Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës në 
Prishtinë – çdo muaj . Po ashtu  gjatte kesaj periudhe ne  forma ate  ndryeshme jane  ndihmue  familje 
te tera skamnore,ku  15 nena  vetushqyese jane  ndihmuar ne fillim te  vitit  nga SHHB>”Nene 
Tereza”,pastaj 6 familje  nga  nje  aksion i te rinjeve te Forumit Rinor,50 familje  nga nje donacion i 
Emirateve te Bashkuara,pastaj 15 familje nga Komuna e jone  dhe  tash se fundi te gjitha familjet ne 
asistence sociale  nga OJQ “Concordia” me seli ne Prizren, ku  ata kane  shpernda pako usshqimore  
dhe higjenike. Vlen te potencohet se UNDP-ija ka bere rregullimin  dhe inventarizimin e  dhomes se 
kontakte per  organizimin e kontakteve prind – femije, nje donacion  shume i rendesishem ne QPS 
Suhareke. Zyratret e QPS gjate kesaj periudhe kane marr pjese ne  disa trajnime te organozuara nga 
OJQ te ndryshme  dhe institucione tjera. 
  
                                                   
                                                  
 
 
 
 
 
                                                    
   
 
 



 

 ASISTENCA SOCIALE 
 
 
Sa i takon Asistences Sociale gjatë këtyre gjashtë muajve të këtij viti pra nga 01.01.2022 deri me 
15.06.2022 ka qenë në suaza të normales, kështu:  
 
1.Janar 2022 në Asistencë Sociale ishin  503 familje me 2235 antarë, 
2.Shkurt 2022 në Asistencë Sociale ishin 498 familje,me2204 antarë, 
3.Mars 2022 në Asistencë Sociale ishin 493 familje,me 2179 antarë 
4.Prill 2022 në Asistencë Sociale ishin 487 familje,2151 antarë 
5.Maj 2022 në Asistencën Sociale ishin 479 familje.,me 2117 antarë. 
 
Mungojnë  shënimet  për  muajin qershor pasi ende nuk përfundua  muaji  dhe baza është e mbyllur 
dhe mungojnë shënimet. 
 
Gjatë këtyre pesë muajve raste të reja qe kanë aplikue për here te pare  për Asistencë Sociale ishin 13 
raste të reja prej tyre 11 kanë plotesuar kriterin për Asistencë Sociale pra sic po shihet për çdo muaj 
kemi raste të reja që aplikojn. Po ashtu kemi 46 raste të cilat për mosriaplikim, që disa janë punësuar  
dhe vullnetarisht  janë larguar dhe që nuk kanë riaplikuar janë larguar nga Asistenca Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Drejtoria për Shërbime Publike, Mjedis dhe Emergjencë 
 

Për: Bali Muharremaj, Kryetar i Komunës së Suharekës 
 

Nga: Enver Shabani, Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike, Mjedis dhe 
Emergjencë 
 

Lënda:  Raporti gjashtë mujor 01.01.2022-21.06.2022 
 

Protokoll  

Datë: 21.06.2022 
 

 
  
  Në bazë të urdhëresës së  Kryetarit mbi raportin e punës gjashtë mujor nga data 01.01.2022-    
21.06.2022 , ku gjatë periudhës gjashtë mujore kemi punuar si më poshtë :  
 
Sektori i Shërbimeve Publike 
 
Në koordinim me zyrtarët e drejtorisë , kemi pranuar 200 lëndë, po ashtu gjatë kësaj periudhe kemi 
vizituar dhe kthyer përgjigje për palët. 
 
Kryerja e faturave të ujit,rrymës,telefonit,mbeturinave, projekteve të ndryshme, si dhe shumë faturave 
të komunës. 
Përgaditja e kërkesave të KEDS-it për pëlqimet konkrete të tyre si dhe pëlqimeve të qytetarëve, 
kërkesa të shpeshta në KEDS, për vendosjen e njësorëve të rrymës si dhe shumë kërkesa të ndryshme 
sipas nevojës së Komunës. 

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

 Po ashtu projekti mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit është nënshkruar në muajin Mars, është 
projekt 12 mujor. Vlera e 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 kësaj periudhe kemi pranuar dhe vizituar kërkesa të ndryshme. 

 Gjithsej 200 kërkesa (100%),  

 
 Me aktpercjellës 8, (4%) 

 Të miratuar 86 , (43%) 

 Të refuzuar 64 , (32%) 

 Në proces   42, (21%) 

 Hedhur posht 0 

 Pezulluar         0 

 
 
Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 
 

 
 

 
 
 



 

Bashkëpunimi në mes Komunës së Suharekës dhe JICA Japoneze ka vazhduar edhe këtë vit ku ka fillluar 
“Projekti për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin 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. 

 
 
 

 



 

 
Memorandum Mirëkuptimi Ndërmjet Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara dhe Komunës 
së Suharekës( dt. 19.01.2022), projekti “ Fuqizimi i Veprimit Lokal për Klimën” ku Qëllimi i këtij projekti 
është të zvogëloj emetimet e gazrave serrë (GS) dhe të kontribuojë në zhvillimin neutral ndaj karbonit 
përmes një qasjeje të integruar dhe të ndjeshme ndaj gjinisë për të mbështetur vendimarrjen e 
informuar përmes të dhënave, me fokus të shtuar në zonat rurale, dinamikën midis zonave rurale dhe 
urbane, platformave sociale inovative,sistemet ushqimore dhe financimin për të mundësuar një 
rimëkëmbje të gjelbër nga COVID 19. 
Kemi filluar menjëher takimin me 26.01.2022 për formimin e grupit punues. 
 

 
 
 
Po ashtu bashkëpunimi në mes Komunës së Suharekës dhe Shoqatës “Jetimat e Ballkanit” ka vazhduar 
edhe këtë vit. Pas kërkesave të qytetarëve për ndërtimin e shtëpive Drejtori z.Enver Shabani së bashku 
me Nënkryetaren e Komunës znj. Mihrie Suka vizituan disa familje, për të parë nga afër gjendjen e 
jetesës së tyre me datë 21.02.2022. 
 
 



 

 
 

 
 
Gjithashtu takimet e rregullta pune kanë vazhduar për një performancë dhe punë sa më të mirë të 
drejtorisë të organizuara nga Drejtori z Shabani me stafin si dhe me koordinatorin z.Fatos Kuqin. 
 



 

 
 
 
Fuqizimi i Veprimit Lokal Klimatik (SLCA) 
 
Në takimin e mbajtur me 02.03.2022, në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve (ITP), tek salla e 
konferencave, në Prizren, për Fuqizimin e Veprimit Lokal Klimatik, përfaqësues të Komunës së 
Suharekës kanë qenë: nënkryetarja e Komunës znj.Mihrije Suka, Enver Shabani, drejtor i Shërbimeve 
Publike dhe zyrtari nga kjo drejtori Berat Kabashi. 
Janë prezantuar rezultatet kryesore të projektit të përfunduar Urban NAMA, si dhe projekti i ri SLCA, i 
cili do të zbatohet në komunat e Prizrenit dhe Suharekës.  
Nënkryetarja Suka, në fjalimin e saj duke e prezantuar Komunën e Suharekës, ndër të tjerash ka thenë: 
“Komuna e Suharekës ka të nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me UNDP dhe ADA, 
marrëveshje e nënshkruar nga kryetari i Komunës z.Bali Muharremaj dhe ne si përfaqësues në këtë 
takim të Komunës së Suharekës zotohemi se do t’i qëndrojmë besnik kësaj marrëveshje në të mirë të 
të gjithë qytetarëve”. 
Po ashtu Komuna e Suharekës ka bërë një thirrje publike për formimin e Grupit Punues, me qëllim të 
dhënies së ideve dhe praktikave profesionale, i përbërë prej 30 anëtarëve nga zyrtarë komunal, 
përfaqësues të bizneseve, OJQ, gra fermere, nga komunitetet dhe ekspertë të fushave mjedisore 
 



 

 
 
Gjatë kësaj periudhe kemi zhvilluar takim edhe me organizatën CEDE - Center for Education and 
Development of Environment për menaxhim të mbeturinave me qëllim të diskutimit mbi gjendjen 
aktuale të menaxhimit të mbeturinave, nevojat dhe për mundësitë e përmirësimit të këtij sektori. Për 
t’i arritur këto qëllime fillimisht u dakorduam që të formohet një grup punues për menaxhimin e 
mbeturinave nga të gjitha grupet e interesit. ( dt. 01.03.2022) 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/cede.info/?__cft__%5b0%5d=AZVob5nAzx7iPJSQB-cFWdAx_da4slkts5hHvaTcxdYLIXQmNAEwlOSV1l0ZUp6Ekx9PziFRj-GlBfh3MMstVZ0eT_EOSr2GByO_2HGLodKe0eHxDWLrvRbhKyMydIL77zW9V_r1JWyu48CPeOZ0OIQi&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/cede.info/?__cft__%5b0%5d=AZVob5nAzx7iPJSQB-cFWdAx_da4slkts5hHvaTcxdYLIXQmNAEwlOSV1l0ZUp6Ekx9PziFRj-GlBfh3MMstVZ0eT_EOSr2GByO_2HGLodKe0eHxDWLrvRbhKyMydIL77zW9V_r1JWyu48CPeOZ0OIQi&__tn__=-UC%2CP-R


 

Në kuadër të GIZ projektit “ Përkrahja e Proceseve Reformuese për Integrimin në BE” dhe Inspektoratit 
të Ministrisë, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, është mbajtur tryeza e dytë duke përfshirë 
komunat e regjionit të Prizreni ku u shtjellua tema “ Kompetencat dhe sfidat e inspektorateve në nivel 
qendror dhe lokal” ( 15.03.2022 -Prizren) 
 
  

 
 
 
Me Vendim të Kryetarit të Komunës të dates 15.02.2022 dhe nr. Të protokolit 01-Nr.410-9723 është 
formuar grupi punues ( Enver Shabani, Driton Maliqaj, Afrim Bytyqi, Fisnik Tahiri, ismet Krasniqi dhe 
Agim Bylykbashi) për hartimin e asryeshmërisë, biznes planit dhe të gjitha dokumentet për themelimin 
e ndërmarrjes publike, ku edhe u mbajt takimi i parë i grupit punues për formimin e ndërmarrjes 
publike me datë 16.03.2022, ku po ashtu u diskutua për detyrat dhe përgjegjësitë e grupit punues për 
hapat e mëtutjeshëm. 
 



 

 
 
 
Fuqizimi i veprimit lokal për klimën-punëtoria e pare e këtij projekti ( 16.03.2022) 
UNDP,  ka organizuar tryezën e takimit për projektin “Fuqizimi i veprimit lokal për klimën”. 
Enver Shabani, drejtor i Shërbimeve Publike, është i emëruar udhëheqës i këtij projekti profitabil për 
Komunën e Suharekës. Ai e ka hapur takimin dhe i ka përshëndetur të pranishmit për pjesëmarrje, 
duke vazhduar me një rezyme lidhur me projektin.Ndërsa përfaqësuesit nga UNDP, kanë dhënë 
sqarime për projektin që do të realizohet në Komunën e Suharekës, i cili lidhet direkt siç e kanë quajtur 
ata projekti i natyrës unike për ndryshime klimatike. 
Pjesë e takimit ka qenë edhe nënkryetarja e Komunës znj.Mihrije Suka, e cila është edhe anëtare e 
ekipit për projektin në fjalë si dhe zyrtarë të tjerë komunal e po ashtu edhe përfaqësues nga sfera të 
ndryshme. 



 

 
 

 
 
Drejtori i Shërbimeve Publike, Mjedis dhe Emergjenca, Enver Shabani, dhe Drejtori I Bujqësisë Ardian 
Kotori kanë marr pjesë në tryezën e organizuar nga OSBE me temën; Forcimi i reagimeve ndaj 
rreziqeve të sigurisë nga ndryshimet klimatike. Studim parafizibiliteti - Zona e maleve të Sharrit dhe 
masivit të Korabit. ( 31.03.2022). 
 



 

 
 
 
Gjatë muajit Maj kemi marr pjesë së bashku me Nënkryetaren e Komunës znj.Suka dhe Drejtoreshën e 
Admninsitratës Publike znj. Bajraktari në "Forumin e zhvillimit ekonomik në nivel lokal dhe regjional"  
26 Maj 2022/Ankara 



 

 
 
 
Takimet dhe bashkëpunimi me JICA-Japoneze vazhdon,  këtë vit fillon edhe implementimi i  pilot 
projektit.      (24.05.2022) 



 

 
 

 



 

Inspektori i preventives së Zjarrit 
 
Duke u bazuar në planin vjetor të punës, periudha janar-qershor e këtij viti ka kaluar në kryerjen e 
punëve të lemisë së parandalimit të zjarrit, të kryerjes të inspektimeve fillestare të rregullta, të 
inspektimeve kontrolluese,  daljes në vendin e ngjarjes me rastin e zjarreve dhe punë tjera të mbrojtjes 
nga zjarri. 
 Puna në terren, kontakti me njerëz të institucioneve të ndryshme, udhëheqës të ndërmarrjeve 
apo kompanive të ndryshme, përveq rolit inspektues e ka edhe rolin këshillues dhe  edukativ,  
gjithmonë në shërbim të parandalimit të zjarrit, shpëtimit të pasurisë dhe jetës së njerëzve. 
 Numri i madh i zjarreve në periudhën e verës të vitit të kaluar dhe dëmet e shkaktuara nga 
zjarri, ka bërë që të jemi më vigjilent duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet komunale si dhe 
njerëz që direkt ballafaqohen me zjarret në terren. 
 Këto ditë do të bëjmë shpërndarjen e një Apeli nëpër të gjitha fshatrat e Komunës si dhe të 
ndërmarrjeve të ndryshme që të marrin masat parandaluese nga zjarri në sezonin e verës, duke i 
përdorur edhe mediat si mjet i rëndësishëm në senzibilizimin dhe parandalimin e zjarrit. Një vend të 
rëndësishem ka edhe  sezoni i korrje shirjes me kontrollimin e autokombajnave mbi gjendjen e tyre 
teknike dhe posedimin e pajisjeve zjarrfikëse. 
  Më poshtë do të evidentojmë punët të cilat janë kryer në periudhën kohore Janar-Qershor 2022 duke 
u bazuar në Planin vjetor të punës. 
 
1.Inspektime fillestare..............................................................................  2 
2.Inspektime të rregullta..........................................................................  23 
3.Në sektorin Publik.................................................................................   2 
4.Në sektorin privat..................................................................................  23 
5.Inspektime kontrolluese.......................................................................   18 
5.Masa të shqiptuara...............................................................................   73 
6.Aktvendime............................................................................................  3 
7.Pëlqime ne dok.investiv teknik.............................................................   3 
8.Dalje në vendngjarje me rastin e zjarreve............................................   4 
9.Vërtetime................................................................................................  4 
10.Raporte.................................................................................................  3 
 
Me datë 17.05.2022 kemi pasur një rast zjarri ku është djegur një kioskë pranë shkollës “7 Marsi” në 
Suharekë, ku kemi dalur në vendin e ngjarjes dhe kemi bërë hulumtimin e shkakut të zjarrit, ku 
dyshohej se shkaku i shpërthimit të zjarrit ishte një përçues elektrik. 



 

 
 

 
 
 
 



 

Sektori për infrastrukturë 
 

Gjatë periudhës gjashtëmujore: Janar 2022 - Qershor 2022, sipas procedurave ligjore janë 
përgatitur dokumentacionet për Projektet Kapitale për vitin fiskal 2022.  

 
Janë bërë fillimisht hartimi i  projekteve, hartimi i specifikimeve teknike, dhe pergatitje të 

dokumentacioneve si dhe kërkesa dhe Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së 
fondeve për inicim të procedurave për projektet: 

 
1. Ndërtimi  i rrugeve lokale : "Haxhi Qerimi,"Hajdaraj"-segment në Baqevc 
2. Ndertimi i trotuarit pergjatë rruges kryesore"Besa e Arbërit dhe kanalizimi ne lagjen e re në 

Breshancë 
3. Ndertimi i rrugeve "Baki Izlami","Qarri" "Maliq Rama", "Osman Kadolli", Mentor Krasniqi,'Maliq 

Rama"etj në Bukosh” 
      Ndertimi i rrugeve "Halil Izeti", Naser Baraliu", "Ukë Braliu","Naser Baraliu",Zelfije     
      Sopa"etj në Bukosh 
4. Ndertimi i rrugës "1 Tetori" dhe rrugët lokale ne Delloc në Delloc” dhe ,, Ndertimi dhe asfaltimi i 

rruges "Burimi i Fshatit" në Delloc 
5. Ndertimi i rruges rrethë shkolles qe lidhet me rr."Trimave dhe Xheladin Shala, "Hijet"-segmet 

etj në Doberdelan” 
,, Rregullimi i rrugëve;  "Halil Hasani", "Halim Asllani", "Jahir Smajli",  "Haxhi Xhemajlia"."Latif 
Gallopeni në Doberdelan 

6. Ndertimi i rrugeve lokale: "21 Prilli" vazhdim, "Boka"vazhdim, në Drqagaqinë 
7. Ndertimi i rrugeve  " Xhezahir Maloku";"Kadri Ramadani"-segment;"Rrustem Dubrava"-

segment;"Hamëz Fatahi"-segment në Dubravë” 
,,Ndertimi i rrugeve,"Ramadan Dubrava"-segment, "Rrustem Dubrava"-segment;"Bafti 
Krasniqi"-vazhdim; "Haxhi Gashi"-segment në Dubravë 

8. Ndertimi i rrugeve lokale: "Dalina"- seg varrezat, "Flamur Përteshi-segment" "Xhemajli Qatani" 
segment, Xhemë Qatani" "Eqerem Shukolli në Duhel” dhe 
,, Ndertimi i rrugeve lokale:  "Xhemajl Trolli" "Shaqir Qatani" Sherif Qatani " segment dhe 
"Vëllëzrit Qatani" në Duhel 

9. Ndertimi i rrugeve lokale; "Te Varrezat"; Rruga Fushore; në Dvoran” dhe ,, Ndertimi i rrugeve 
Lokale "Diga",etj në Dvoran 

10. Ndertimi i rrugeve"Sherif Qadraku"-vazhdim;" Daut Rexhepallari"; "Ahmet Izlami";" 
Qadraku";Qershia -segment ,etj në Gelancë” dhe 
,, Ndertimi i rrugeve “Azman Alija”, “Halim Selimi”,”Fisniket”, “Qershia”,”Ibish Halili në Gelancë 

11. Ndertimi i rrugeve lokale:"Sherif Aga","Pavaresia"-segment, "Esat Rexhepi","Lugjet e Verdha"-
segment,etj në Gjinoc 

12. Ndertimi i rrugeve lokale: "Hut Halimi", "Bajram Syla"etj në Grejkoc” 
,, Ndertimi i rreth rrotullimit te lapidari në Grejkoc 

13. Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, "Hajriz Xhema"dhe "Tetë Vëllëzrit". në 
Grejqevc” dhe ,, Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 

14. Ndertimi i rregeve"Fejz Koliqi Gashi" asfallt në Javor” dhe ,, Ndërtimi i rrugëve" Smajl 
Sadria","Isuf Meta"në Javor 



 

15. Ndertimi i rrugës  Kastërc - Breshanc- vazhdim dhe rrugë të tjera lokale në Kasterc” dhe ,, 
Ndërtimi i rruges "Mejdi Haradinaj" dhe rruge te tjera lokale në Kasterc 

16. Ndertimi i rrugeve lokale "Shtabi"- vazhdim në Krushicë të Epërme 
17. Ndertimi i rrugeve" Lagja Lumit", Gashve, dhe Lagja e Re në Krushicë të Poshtme 
18. Ndertimi i rrugës  Ndertimi i rrugeve lokale: "Hut Halimi", "Bajram Syla"etj në Grejkoc” 

,, Ndertimi i rreth rrotullimit te lapidari në Grejkoc 
19. " Vesel Pagarusha"  segment "Afrim Buqa" segment dhe rrugë të tjera lokale në Luzhnicë 
20. Ndërtim i rrugëve: “Regjep Velia"- me segment, "Molika", "Shaljanet"-segment,"Kovaqi", 

"Tafa", "Jetush Shala", "Haxhi Shania" etj në Mushtisht 
21. Ndertimi i rrugeve lokale te fshatit në Popolan 
22. Ndertimi i rrugeve lokale ,,Lagja Tafolli-Lagja Vrella"-vazhdim në Qadrak” 
23. Ndertimi i rrugeve lokale: "Nëntori i Dytë", "Xhemajl Morina", "Mehmet Bytyqi" segment, etj. 

në Reshtan 
24. Ndërtimi i rrugës: "Vatra", "Dodona", "Molla e Kuqe", "Xhevë Lladrovci-vazhdim", "Demir 

Demiraj"-segment, "Bahri Fazliu", "Fehmi Agani"-vazhdim, "Fatmir Bylykbashi", "Bregu i 
Jazit","Jeton Kabashi-segment" në Samadraxhë.” 

      ,,Ndërtimi i rrugës:,"Gusia","Mulla Idriz Gjilani", "Vaqe Zela", "Pashtriku", "Lulzim     
      Bylykbashi"-segment, "Feim Morina"-segmente në Samadraxhë 
25. Ndertimi i rruges "Martiret e Lirisë" dhe rregullimi i shtratit të lumit me beton në Semetisht” 

dhe ,,Ndertimi dhe riasfaltimi i rruges"Ukë Bytyçi" ne Semetisht 
26. Ndertimi i rrugeve lokale " Deshmort Bytyçi";"Brigada 123 "-segmenet; "Besim Ndreca" -

segment, "Fetah Gega"- segment në Shirokë” dhe ,,Ndertimi i rrugeve lokale: "Deshmoret e 
Atlantikut" -segment ne Shirokë 

27. Ndertimi i rrugeve ",Haxhi Dan Brahimaj", "Nderi I Kombit" segment; "Azem Sopa" segment; "2 
Prilli" segment"; "Fadil Elshani" segment"; "Fadil Kabashi" segment në Sopijë” 
,, Ndertimi i rrugeve "Nuhi Berisha", "Shpetim Sadikaj", "Beqir Berisha" etj në Sopijë 

28. Ndertimi i rrugeve lokale ne Stravuqinë” dhe ,, Zgjërimi i rrugës kryesore "Zenel Morina në 
Stravuqinë 

29. Ndertimi i rrugeve "Vardari"-asfalt,"25 Marsi"-segmet, etj. në Tërrnje 
30. Ndertimi i rrugëve lokale;" Ushtari i Lirirs" - vazhdim, "Abetarja" në Vërshec 
31. Ndertimi i dhe zgjerimi i rruges  "Te Antena tek rrafshi "Te quka",  segment i rrugës "Ali Loshi në 

Vraniq 
32. Ndërtimi i rrugëve  lokale "Presheva", "Mali", "Quka" "Flaka  e Qershorit" , "Martirët e Bllacës" 

"Riza Bllaca"-vazhdim, "Pajtimi", "Livadhi i Lekës,"Imer Krasniqi"-Segment në Bllacë” ,, Ndërtimi 
i rrugëve lokale " Bregu", "Fjolla", "Koretniku", "Bashkim Suka", "Rr UÇK-së", "Bllacjanët" 
,"Dukagjini", "Mehmet Suka", "Beteja e Bllacës"etj në Bllacë 

33. Ndertimi rrugëve "3Korriku" " Zejnullah Kokollari" "Hoxhë Bajraktar" " Mehmet Kameri" "Kroi i 
Fshatit" ,"Bujar Buzhala"-segment,"Mursel Buqa"-asfalt në Budakovë” 
,, Ndertimi i rrugëve; , "Agron Palushi"  "Mursel Buqa" etj në Budakovë 

34. Ndertimi i rrugeve lokale, "Bashkim Kabashi"-segmente, "Mbreti Pirro","Vitia","Haxhi Elshani", 
etj në Leshan 

35. Ndertimi i rrugeve Lokale, ,Hamëz Bajrami dhe Ram Ahmeti"-vazhdim" "Shaban Nuha"në 
Maqitevë dhe ,, Ndertimi i rruges "Nebih Islami", "Haradinajt" në Maqitevë 



 

36. Ndertimi i rrugeve "Jetish Kabashi" segment, "Dermish Kabashi", "Zeqir Kabashi", ,,Mehmet 
Gashi” , "Sokol Kabashi","Riza Gashi", "Azem Kabashi", "Fazli Kabashi" segmente etj në Mohlan” 
dhe ,,Ndertimi i trotuarit rreth rruges "Fazli Kabashi" në Mohlan 

37. Ndërtim i rrugëve “Golemi" "Fitimtari", "Hysen Zeneli" segment, "Xhevxhet Kryeziu" segment 
etj në Nëpërbisht dhe 
,, Ndërtim i rrugëve ,,Sefer Azizi ", "27 Marsi", "Mal Hajdari" etj në Nëpërbisht 

38. Ndertimi i rrugeve lokale: " Agim Hajdari","Beteja e Gallushes", Sejdi Bullaku "etj në Nishor” dhe 
,, Ndertimi i rrugeve lokale: " Rrahman Bytyqi", ,,Demir Hamza", Dy Guret"-vazhdim etj në 
Nishor 

39. Ndertimi i rrugeve lokale "Luftetari i Lirise"-vazhdim në Papaz” dhe ,, Ndertimi i rrugeve lokale 
"Kroi i Nikës" vazhdim në Papaz 

40. Ndertimi i rrugeve, "Amurllah Hoxha", "Kolonja", "13 Korriku"dhe rruge te tjera lokale në Peqan 
dhe ,,Ndertimi dhe rregullimi i infrastruktures se  ujesjellësit ne fshat në Peqan 

41. Ndertimi i rrugeve lokale: segment i  rrugës "Dëshmoret e Reqanit" rruga te lapidari i fshatit 
"Mijedin Ramadani", etj në Reqan dhe 
,, Ndertimi i trutuarit pergjatë ruge kryesore "Lulzim Veselaj" në Reqan 

42. Ndertimi i rruges: "Zef Tunaj" "Mehmet Aliaj"segment i rruges "9 Maji", "Avdyl Ramadani" në 
Sallagrazhdë 

43. Ndertimi i rrugeve Lokale: "Misin Kadriaj", Lagja e Ndrecaj ", "Djemt e Lirisë", Hamzi Bytyqi" etj. 
në Savrovë 

44. Ndertimi i rrugeve: "Bajram Meta", Hamdi Basha", "Ilaz Basha"-segmet, "Komandant Xhaviti" -
segment etj në Sllapuzhan dhe 
,, Ndertimi i rrugeve: "Komandant Xhaviti"-segmet dhe rruga Sllapuzhan-Bllacë në Sllapuzhan 

45. Ndertimi i rrugeve ,, , "Dëshmorët e Lirisë" -segment, "Vjosa", "Besnik Perzhaku" -segment, 
"Ylli', "Plepat" ,Pellumbat", "Manat", "Blerta", "Dredheza" etj në Studençan” 
,,Ndertimi i rrugeve, "Eqerem Qabej" -segment "Djerrinat", "Gurra e Fshatit", "Brezi i Artë" etj 
në Studençan 

46. Ndertimi i rrugeve lokale; "Xhelal Kuçi"; "Kenan Halimi" -segment; "Naser Kelmendi" -dy 
segmente "Jetë Balia" dhe "Nën Tereza "- asfallt "Luigj Nikolla" -vazhdim, Bajram Curri"-
segment, "Garibaldi" në Suharekë” dhe 
,,Ndertimi i rrugeve lokale; segment i rrugës "Skenderbeu" dhe rrugë të tjera lokale në 
Suharekë 

47. Ndertimi dhe rregullimi i varrezave te reja ne fshat në Tërrnje 
 

si dhe janë zhvilluar procedurat me kërkesa dhe Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të 
Disponueshmërisë së fondeve për inicim të procedurave për projektet kapitale për infrastrukturë 
komunale si: 

 
48. Ndertimi i zonave te gjelbruara dhe rekreative ne Komunë 
49. Ndertimi i kanalizimit ne :Reqan, Mohlan, Krushicë, Budakovë, Buzhalë, Maqitevë, Vraniq, 

Savrovë, Mushtisht, Sopijë, Shirokë, etj 
50. Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimeve në Komunë" Suharekë,Samadraxhë, Bllacë, Sllapuzhan, 

Peqan, Semetisht, Reshtan, Studençan, Kastërc etj 
51. Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike” 



 

52. Ndertimi dhe sanimi i rrugëve lokale ne Komune 
53. Ndertimi i shtreterve te lumenjeve dhe mirembajtaja e tyre dhe Ndërtimi i urave në Komunë 
54. MBIKQYRJA E PROJEKTEVE INVESIVE 
55. Ndërtimi dhe rregullimi Kolektorit në rrugen "Skenderbeu"- Suharekë 
56. Ndertimi i nenstacioneve në fshatrat: Mushtisht, Savrovë, Vraniq, Budakove, Mohlan, Krushicë, 

Sllapuzhan, Semetisht, Nishor, Greikoc, Leshan 
57. Ndertimi i trotuarëve dhe parkingjeve në qytetin e Suharekës (Deshmoret e Kombit) si dhe në 

fshatra. 
 

Projektet të cilat janë të kontraktuara në vitin: 2020 dhe 2021 të cilat janë kontrata shumëvjeqare 
janë duke u realizuar dhe duke u menaxhuar nga Drejtoria e Sherbimeve Publike Mjedis dhe 
Emergjencë dhe vazhdojnë edhe në vitin 2022, prej tyre: 

1. Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike ne Komune 
2. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale 
3. Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit 

 
 Si dhe është bërë menaxhimi i projekteve të cilat janë: Projekte me Bashkëfinancim me Ministrinë e 
Infrastrukturës: 

- Asfaltimi i rrugës lokale nga kryqezimi i rrugës Nacionale N25-Grejkoc -Rrafshi i  
Livadheve 

- Ndërtimi i unazës – Krahu i djathtë – Suharekë 
- Ndërtimi i rrugës Sopi – Shirokë ( Rrethrrotillimi Leshan L – 5850 M 
- Asfaltimi i rrugës që lidhë fshatin Ngucat ( Rruga Bashkim Gashi) - (Lagja Zekolli), 

Suharekë 
- Ndertimi i rruges Mushtisht - Verbeshticë -  Shtërpcë 

 
Janë pergatitur Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve për inicim të 
procedurave për projektet: 

-  Projekt me bashkëfinancim  MZHR Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i mbikalimit – 
Hisar – lidhje e shtigjeve të Ecjes në të dy krahët e qytetit 

- Projekt me bashkëfinancim  MAPL Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i shtigjeve të 
ecjes në zonat rurale në Komunën e Suharekës 

- Projekt me bashkëfinancim  MMPHI Ndërtimi i Parkut dhe rregullimi i shtatoreve në 
qendër të fshatit Mushtisht  

- Projekt me bashkëfinancim  MMPHI Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i rrugës 
Gjinoc - Novakë - Mamushë” 

- Projekt me bashkëfinancim  MMPHI Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i rrugës 
Baçevc - Sallagrazhdë - Grejkoc - Korishë 

 
Gjatë kësaj periudhe është punuar në bashkëpunim me UNDP, në projektin ,, Fuqizimi i veprimit 

lokal për klimën”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), Komuna e Suharekës dhe 
Komuna e Prizrenit. 
 



 

Poashtu janë bërë vizita të punimeve të cilat janë duke u zhvilluar në teren si dhe vizita  sipas 
kërkesave të qytetarëve. 

Përgatitja e referencave për punët e kryera sipas kontratave, të kërkuara nga Operatorët 
Ekonomik. 

Janë duke u menaxhuar kontratat te cilat janë nënshkruar këto kontrata: 
1. Ndertimi i rrugeve lokale: "Hut Halimi", "Bajram Syla"etj në Grejkoc” 

,, Ndertimi i rreth rrotullimit te lapidari në Grejkoc   
2. Ndërtim i rrugëve: “Regjep Velia"- me segment, "Molika", "Shaljanet"-

segment,"Kovaqi", "Tafa", "Jetush Shala", "Haxhi Shania" etj në Mushtisht  
3. Ndertimi rrugëve "3 Korriku" " Zejnullah Kokollari" "Hoxhë Bajraktar" " Mehmet Kameri" 

"Kroi i Fshatit" ,"Bujar Buzhala"-segment,"Mursel Buqa"-asfalt në Budakovë” ,, Ndertimi 
i rrugëve; , "Agron Palushi"  "Mursel Buqa" etj në Budakovë 

4. Ndertimi i rrugeve lokale:"Sherif Aga","Pavaresia"-segment, "Esat Rexhepi","Lugjet e 
Verdha"-segment,etj në Gjinoc 

5. Ndertimi i rrugeve ",Haxhi Dan Brahimaj", "Nderi I Kombit" segment; "Azem Sopa" 
segment; "2 Prilli" segment"; "Fadil Elshani" segment"; "Fadil Kabashi" segment në 
Sopijë” 

            ,, Ndertimi i rrugeve "Nuhi Berisha", "Shpetim Sadikaj", "Beqir Berisha" etj në Sopijë 
6. Ndertimi i rrugeve ,, , "Dëshmorët e Lirisë" -segment, "Vjosa", "Besnik Perzhaku" -segment, 
"Ylli', "Plepat" ,Pellumbat", "Manat", "Blerta", "Dredheza" etj në Studençan” 
,,Ndertimi i rrugeve, "Eqerem Qabej" -segment "Djerrinat", "Gurra e Fshatit", "Brezi i Artë" etj 
në Studençan 

7. Ndërtimi i rrugëve  lokale "Presheva", "Mali", "Quka" "Flaka  e Qershorit" , "Martirët e 
Bllacës" "Riza Bllaca"-vazhdim, "Pajtimi", "Livadhi i Lekës,"Imer Krasniqi"-Segment në 
Bllacë” ,, Ndërtimi i rrugëve lokale " Bregu", "Fjolla", "Koretniku", "Bashkim Suka", "Rr 
UÇK-së", "Bllacjanët" ,"Dukagjini", "Mehmet Suka", "Beteja e Bllacës"etj në Bllacë 

8. Ndertimi i rruges rrethë shkolles qe lidhet me rr."Trimave dhe Xheladin Shala, "Hijet"-
segmet etj në Doberdelan” 

,, Rregullimi i rrugëve;  "Halil Hasani", "Halim Asllani", "Jahir Smajli",  "Haxhi Xhemajlia"."Latif 
Gallopeni në Doberdelan 

9. Ndertimi i dhe zgjerimi i rruges  "Te Antena tek rrafshi "Te quka",  segment i rrugës "Ali 
Loshi në Vraniq 

10. Ndertimi i rrugeve "Baki Izlami","Qarri" "Maliq Rama", "Osman Kadolli", Mentor 
Krasniqi,'Maliq Rama"etj në Bukosh” 

      Ndertimi i rrugeve "Halil Izeti", Naser Baraliu", "Ukë Braliu","Naser Baraliu",Zelfije     
      Sopa"etj në Bukosh 

11. Ndertimi i rrugeve  " Xhezahir Maloku";"Kadri Ramadani"-segment;"Rrustem Dubrava"-
segment;"Hamëz Fatahi"-segment në Dubravë” 

     ,,Ndertimi i rrugeve,"Ramadan Dubrava"-segment, "Rrustem Dubrava"-segment;"Bafti 
Krasniqi"-vazhdim; "Haxhi Gashi"-segment në Dubravë 
12. Ndertimi i rrugeve lokale: "Dalina"- seg varrezat, "Flamur Përteshi-segment" "Xhemajli 

Qatani" segment, Xhemë Qatani" "Eqerem Shukolli në Duhel” dhe 
,, Ndertimi i rrugeve lokale:  "Xhemajl Trolli" "Shaqir Qatani" Sherif Qatani " segment dhe 
"Vëllëzrit Qatani" në Duhel 



 

13. Ndërtimi i rrugës: "Vatra", "Dodona", "Molla e Kuqe", "Xhevë Lladrovci-vazhdim", 
"Demir Demiraj"-segment, "Bahri Fazliu", "Fehmi Agani"-vazhdim, "Fatmir Bylykbashi", 
"Bregu i Jazit","Jeton Kabashi-segment" në Samadraxhë.” 

      ,,Ndërtimi i rrugës:,"Gusia","Mulla Idriz Gjilani", "Vaqe Zela", "Pashtriku", "Lulzim     
      Bylykbashi"-segment, "Feim Morina"-segmente në Samadraxhë 

14. Ndërtimi i rrugëve “Golemi" "Fitimtari", "Hysen Zeneli" segment, "Xhevxhet Kryeziu" 
segment etj në Nëpërbisht dhe 

,, Ndërtim i rrugëve ,,Sefer Azizi ", "27 Marsi", "Mal Hajdari" etj në Nëpërbisht 
 
Janë bërë zotimet e mjeteve për të gjitha projektet kapitale nga fondi burimor Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës ( BKK-10). 
 

 
 

Sektori për Mjedis 
 
Përmes kësaj shkrese ju raportojmë se Zyrtari për Mbrojtje të Mjedisit gjatë muajve të lartëpërmendur 
të 01.01.2022-20.06.2022 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. 
- Përgaditja e LMK-ve sipas kërkesave të palëve , ku janë regjistruar 3 LMK dhe janë lëshuar dy (2)  
- Vizit punimeve në terenë sipas kontratave të cilat janë në menaxhim. 
- Përgaditja e Pelqimeve në parim sipas kërkesave janë regjistruar 5 , janë leshuar 4 Pëlqime në 

parim . 
  

 
 
 
 
 
 

Sektori për Emergjencë 
 

 
Raport i intervenimeve të NJPZSH  Janar - Qershor  2022 

       

                                          

Realizimi i numrit të përgjithshëm të interven, struktura e zjarreve dhe int.tjera janar-dhjetor 2022 

2022 
Nr.i përgj. Nr.i Nr. i  Nr.i Aksidente Vërshime Të  Të lënduar Të vdekur 

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



 

Janar 19 15 1 0 3 0 0 0 3 3 0 1 1 

Shkurt 15 14 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 

Mars 54 48 1 2 3 0 0 0 4 4 0 0 0 

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

Maj 22 8 7 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 

Qershor 15 6 2 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 

Korrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gusht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shtator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tetor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nëntor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Gjithsejtë 143 106 11 12 11 1 1 0 15 15 0 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Drejtoria e Inspeksionit 
 
HYRJE 

 
Ky raport paraqet punën e Drejtorisë për Inspeksion në periudhën e 6 mujorit të parë të vitit 2022 

(Janar – Qershor, 2022). Raporti paraqet aktivitetet dhe punën e Drejtorisë, sipas fushave të 

rregulluara me ligje, akte nënligjore, vendime dhe urdhëresa në fuqi. 

Drejtoria për Inspeksion do të jetë përgjegjëse për këto detyra: 

1. Që të zbatojë ligjet dhe aktet tjera nënligjore si dhe Rregulloret e Kuvendit Komunal të Suharekës; 

2. Inspektorët, sipas përgjegjësisë dhe kompetencave, kanë për qëllim përcjelljen, monitorimin dhe 

marrjen e masave, përmes vendimeve  dhe konkluzioneve  administrative, në funksion të mbikëqyrjes 

inspektuese, të fushave të rregulluara  me ligje, akte nënligjore, vendime dhe urdhëresa në fuqi; 

3. Ushtron kontrollimin dhe inspektimin e objekteve industriale, tregtare dhe depove të mallrave-

produkteve për treg; 

4. Bën përcjelljen  e çmimeve  të artikujve dhe shikimin e faturave të tregtisë  me shumicë dhe pakicë; 

5. Hulumtojnë, konstatojnë, evidentojnë, udhëzojnë, evitojnë, ekzekutojnë dhe ushtrojnë 

fletëparaqitje në gjykatë; 

6. Inspektorati kujdeset që të zbatohet plani urbanistik, gjegjësisht inspektimin e  lejeve ndërtimore që 

lëshohen sipas dispozitave ligjore në fuqi; 

7. Mbrojtja e konsumatorëve, gjegjësisht kujdesi për produktet ushqimore dhe joushqimore, të jenë në 

nivelin e duhur; 

8. Mbrojtja e punëtorit në punë, mbrojtja dhe marrja e masave nga sëmundjet në: shëndetësi, bujqësi, 

ambient, komunikacion, shërbime publike, etj; 

9. Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe 

mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individual dhe operatorëve juridik sipas 

rregulloreve; 

10. Bën mbikëqyrjen e mbrojtjes së ambientit në aspektin e mbeturinave, kanalizimit, ujit, shërbimeve 

tjera publike, për parandalimin e ndotjes dhe dëmtimin e ambientit. 

11. Bënë mbikëqyrjen e aktiviteteve të cilat shkaktojnë çrregullime të përgjithshme në ambient, 

materiet e rrezikshme dhe zonat e mbrojtura në natyrë duke identifikuar palën përgjegjëse. 



 

12. Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve; 18.2.12 bashkëpunon 

me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, në veçanti afër 

shkollave dhe institucioneve parashkollore; 

13. Bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta (festa shtetërore, punë të 

veçanta në interes të shtetit dhe komunës dhe punë të ngjashme); 

14. Bënë kontrollin dhe inspektimin në lëmin e bujqësisë; 

15. Kontrolli i hapësirave afariste, objekteve, pajisjet, prodhimin, qarkullimin dhe transportin e 

mallrave me origjinë bimore; 

16. Merr masa për ruajtjen e shëndetit publikë dhe urdhëron tërheqjen e mallit të dyshimtë nga 

qarkullimi si dhe asgjësimin e tij; 

17. Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti 

qendror. 

Në kuadër të Drejtorisë së Inspeksionit përveç Drejtorit te Drejtorisë së Inspeksionit janë këto pozita: 

Shefi i Inspeksionit 

Inspektori i tregut 

Inspektori i ndërtimit 

Tre inspektor të mjedisit dhe ambientit 

Inspektori i komunikacionit 

 

INSPEKTORËT E MJEDISIT 

 
Gjatë këtij gjashtë mujori, është përcjellur gjendja e përgjithshme e mjedisit në çështjet komunale në 

tërë territorin e Komunës së Suharekës, sipas planit përkatës, konform ligjit dhe rregulloreve në fuqi. 

Inspektorët e ambientit I ka kryer detyrat e punës në kompetenc sipas Ligji Nr. 03/L-025 për mbrojtjen 

e mjedisit, Logji për parandalimin dhe luftimin e pandemic Covid-19 Ligji Nr. 07/L-006, Ligjet tjera të 

lëmisë përkatëse, Udhëzimeve administrative dhe Vendimeve Qeveritare. 

Gjithashtu është bërë shqyrtimi i të gjithave ankesave të qytetarëve që i përkasin lamisë tonë dhe 

është vepruar sipas rregullorëve përkatëse. 

Kanë bashkëpunuar me kolegët inspector, te tregut,ndërtimtarisë, AUVK dhe Policinë e Kosovës. 



 

Gjithashtu kanë bashkëpunar edhe me qytetarët dhe bizneset për zbatimin e dispozitave Ligjore për të 

krijuar një ambient të pastër.  

Kanë bërë kujdestari gjatë vikendeve dhe festive. 

Është bere aktivitet në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante për pastrimin e hapësirave 

publike. 

Pjesëmarrje në disa komisione të ndryshme, caktuar me aktvendime. 

 

Gjatë kësaj periudhe, janë zhvilluar këto procedura: 

 

 Procesverbale                                             55 

 Kontrollime inspektuese 320 

 Urdhëresa për sanim të gjendjes                                                 81 

 Aktvendime 30 

 Gjoba mandatore                4 

  Procedura e sipër                                             31 

 Vizita në teren me kërkesa të 

palëve                       

74 

 Njoftime 1 

 

Gjithashtu janë bërë edhe angazhime shtesë në asistimin e kolegëve në lëmi të ndryshme brenda 

Drejtorisë. 

 

 

 

INSPEKTORI I TREGUT 

 
Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujori, inspektori i tregut ka kryer detyrat e punës të parapara me Ligjet e 

lëmisë përkatëse, Udhëzimeve administrative dhe Vendimeve. Ka bashkëpunuar me kolegë inspektor 

të Komunës sonë dhe kanë marrë pjesë në aksionet sipas kërkesës nga Ministria e Tregtisë, Industrisë, 



 

nga Ministrisë së Punëve të Mbrendëshme dhe ajo për Ekonomi dhe Financa, si për inspektimin e 

veprimtarive hoteliere, tregtare, furrave të bukës etj. 

Inspektori ka bashkëpunuar me qytetarë dhe biznese për zbatimin e dispozitave Ligjore për të krijuar 

një treg konkurent dhe të besueshëm me qëllim të njoftimit të Ligjeve të reja (Vendimet) dhe duke 

ofruar këshilla të tjera.  

Gjatë kësaj periudhe, janë kryer gjithsej: 

 

 Procesverbale                                             125 

 Në rregull                                                  32 

 Urdhëresa                                                  28 

 Eleminimi i të metave                               23 

 Refuzime të pranimeve teknike                6 

 Në procedurë                                           5 

 Aktvendime                                               5 

 Fletëparaqitje në Gjykatë                       2 

 Pranime të lokaleve                                   49 

 Inkasimi i mjeteve nga Pranimi 

Teknik    

2670 Eu. 

 Asgjësim i mallrave 

joushqimore          

33 Lodra për fëmijë 

 

196 Pllaka për prerje 

 

3247 kg  

Mall Industrial 

 

 

 
 



 

INSPEKTORI I NDËRTIMIT 

 
Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujori, inspektori i ndërtimit ka kryer detyrat e punës të parapara me 

Ligjet e lëmisë përkatëse, Udhëzimeve administrative dhe Vendimeve. 

Gjatë kësaj periudhe, janë kryer gjithsej: 

Nr. Puna Sasia Komente 

1 Procesverbale 58  

2 Kontrolli i ndërtimeve pa 

leje ndërtimore 

31  

3 Kontrolli i ndërtimeve me 

leje ndërtimore 

14  

4 Konservimi i objekteve me 

shirit rrethues 

6  

5 Aktvendime 18  

6 Nisje të procedurës për 

kundërvajtje në Gjykatë 

2  

7 Rrënimi i objekteve pa leje 1  

8 Numri i bizneseve të 

inspektuara 

16  

9 Të ndryshme 34 Punët e kryera nga  lëmia e 

ambientit dhe ankesat e 

qytetarëve 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
INSPEKTORI I KOMUNIKACIONIT 

 
Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujori, inspektori i komunikacionit ka përcjell gjendjen e përgjithshme të 

komunikacionit rrugorë dhe çështjet tjera në tërë territorin e Komunës së Suharekës, sipas planit 

përkatës, conform ligjit dhe rregulloreve në fuqi. 

Gjithashtu është bërë shqyrtimi I të gjitha ankesave të qytetarëve që I përkasin lëmisë së 

komunikacionit dhe është vepruar sipas rregullorëve përkatëse.  

Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar këto procedura: 

 

 Procesverbale                                             32 

 Kontrollime inspektuese 65 

 Aktvendime 5 

 Gjoba mandatore                2 

 Vizita në teren me kërkesa të 

palëve                       

38 

 

Në vazhdim gjeni disa nga aktivitet gjatë kësaj periudhe. 

Dita e Tokës është bërë aksioni i pastrimit dhe ne si Drejtori kemi asistuar dhe kemi koordinuar një 

pjesë të aksionit. 

 



 

               

 
Foto nga aksioni 

 
 
 
 
 
Sipas planit të Drejtorisë dhe ankesave/kërkesave të qytetarëve, inspektorët e rendit komunal bashkë 

me Policinë e Kosovës, kanë ndërmarrë masa për largimin e transportuesve ilegal(taxive ilagal) 

rrjedhimisht ndalimin e operimit ilegal të tyre, e cila përveq tjerash ka të bëjë edhe me sigurinë e 

udhëtarëve. 

 



 

 
 
Foto nga tereni 
 
 
Pas inspektimit të qytetit kemi hasur në ndotje të një pjese të qytetit dhe i kemi njoftuam që do të 

mundohemi të bëjmë zgjidhje për qytetarët e kësaj zone, në lidhje me ndotjen nga mbeturinat. 

Pas pastrimit të asaj hapësire nga Eko Regjioni, së bashku me ta, i ofruam zgjidhje këtyre banorëve, 

duke i vendosur këta kontejner. 



 

   

  

Foto nga terreni 

 
 
 
 
Janë mbajtur Dëgjime Publike me qytetarët në fshatrat e Komunës së Suharekës për KAB 2023-2025 
 

  
 
 
Foto nga Dëgjimet Publike 
 
 
 



 

Sipas Kërkesës nga zv. Kryeinspektores së Inspektoratit të Tregut - MINT, është bërë kontrollimi i 

Operatorët Ekonomik, me theks të veçantë verifikimin e produkteve: 

Ndalimi i lodrave për fëmijë - Imitim i rrezikshëm i produkteve ushqimore dhe 

Largimi i disqeve për prerjen e metalit dhe betonit, me afat të skaduar. 

Nga ana jonë, si Drejtori e Inspeksionit në Komunën e Suharekës, kemi inspektuar dhe konfiskuar 33 

copë lodra për fëmijë, 196 Disqe për prerjen e metalit dhe betonit, me afat të skaduar. 

 

   

 
Foto të produkteve të konfiskuara 
 
 
 
 

 
Punët e përmendura më lart, janë kryer sipas përgjegjësive dhe kompetencave, të rregulluara me ligje, 
akte nënligjore, vendime dhe urdhëresa në fuqi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Drejtoria e Administratës  - raporti i punës 6 mujore Janar-Qershor 2022 
 

Për: Bali MUHARREMAJ - Kryetarin e Komunës-Suharekë 

Nga: Kymete Bajraktari – Drejtoresh për Administratë-Suharekë 

Lënda: Raport pune për Janar-Qeshor 2022 

Datë 17.06.2022 

 

 



 

1. HYRJE 

 

Ky raport paraqet punën e Drejtorisë për Administratës në periudhën e gjashtëmujorit të 

parë të vitit 2022 (Janar – Qershor, 2022). Raporti paraqet aktivitetet dhe punën e Drejtorisë, 

sipas fushës së përgjegjësive ligjore, të bazuar në planin vjetor të punës për vitin 2022. 

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për: 
 

Ushtrimin dhe zbatimin e shërbimeve të përgjithshme administrative për organet 

administrative dhe organet tjera Komunale. Bënë ofrimin e shërbimeve administrative, për 

qytetarët e Komunës së Suharekës, në kuadër të kompetencavevetanake apo të deleguara 

ligjore të saj. 

Përgjegjësitë e administratës: 

 
Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera 

Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë: 

Zbaton dhe bënë regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar që pranohet dhe 

dorëzohet nga zyra e arkivit të administratës së Komunës, si dhe arkivimin e lëndës arkivore 

dhe kujdesi për ruajtjen e sajë, dhe kujdesi për ruajtjen e akteve materiale të administratës 

(librat amë, kartotekat, protokollet, regjistrat, etj ) 

Ofron të gjitha format e shërbimeve dhe të ndihmës juridike për qytetarët, përfshirë 

regjistrimin e të gjitha kërkesave dhe parashtresave të tyre dhe bënë raportimin për kryerjen 

e lëndëve administrative në përputhje me afatet ligjore. 

Është përgjegjëse dhe kujdeset për ofrimin e shërbimeve postare për nevojat e organeve Komunale 

dhe organeve të administratës Komunale . 



 

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

automjetet, titullar pronësor i të cilave është Komuna e Suharekës. 

Organizon dhe kujdeset për mirëmbajtjen e objekteve të administratës Komunale, duke 

përfshirë organizimin e shërbimeve të sigurimit për këto objekte. 

Ushtron të gjitha punët rreth përkujdesjes dhe mirëmbajtjes së teknologjisë informative dhe 

avancimit të saj për nevoja zyrtare. 

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

së Drejtorisë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 2022. 

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

kemi realizuar 50% planin e prokurimit, ku kemi zhvilluar procedurat sipas planit. 

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

kemi paraqitur prioritete dhe projektet tona për periudhën 2023-2025. 

 
 

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

Administratës është e organizuar në këta sektorë: 

 



 

1. Sektori i Gjendjes Civile 
 

2. Sektori për Shërbime tëPërbashkëta 
 

3. Sektori i 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 ë Brendshme) 

Sektori i Gjendje Civile lëshon këto dokumente i në vijim:Certifikatat e gjendjes civile, 

regjistrimet e lindjeve, certifikatat e lindjes, certifikata zëvendësuese e lindjes, certifikata e 

kurorëzimit, certifikatëzëvendësuese e kurorëzimit, certifikatat e vdekjes, certifikatat e 

vendbanimit, certifikatë e jetës në bashkësi familjar, certifikatat mbi statusin martesore, 

regjistrimi I fëmijës të gjetur – aktvendimit të qendrës për punë sociale ose aktgjykimit 

vlershëm, regjistrimet e më vonshme të lindjeve, regjistrimi i fëmijëve të lindur në botën e 

jashtme, lidhja e martesave- kurorëzimi, kurorëzimi me shtetas të huaj, regjistrimet e 

martesave të bëra jashtë Kosovës. 

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

për dokumentet si: Certifikatë e lindjes, Ekstrakti i Lindjes, Certifikatë e Martesës, Certifikatë 

e Vendbanimit, Certifikatë e Shtetësisë, Certifikatë e Vdekjes. 

Prioritet i Drejtorisë për Administratë mbetet ofrimi i shërbimeve në mënyrë korrekt, transparente 

dhe në kohë sa më të shpejt të mundshëm, për të cilën vlerësojmë që ja kemi arritur. 

Për këtë periudhë gjithsej janë lëshuar këto dokumente: 



 

Numri I kërkesave për certifikata të GJC sipas zyrtarit regjistrues 
 

01/01/2022 - 17/06/2022 
 

Shyhrete.Morina 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e lindjes 13 1,326 5 1,344 

Certifikata e vendbanimit 0 195 2 197 

Certifikata e Shtetësisë 0 10 0 10 

Certifikata e statusitmartesor 0 140 0 140 

Vërtetimngaarkiva 2 103 0 105 

Certifikata e vdekjes 2 304 0 306 

Certifikata e Martesës 6 655 2 663 

Ekstraktiilindjes 22 2,754 6 2,782 

Deklarate e bashekesisefamiljare 3 672 2 677 

 48 6,159 17 6,224 

Shpresa.H.Berisha 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vdekjes 0 169 0 169 

Certifikata e Martesës 0 413 3 416 

Certifikata e statusitmartesor 0 71 1 72 

Vërtetimngaarkiva 0 61 0 61 

Deklarate e bashekesisefamiljare 0 378 1 379 

Certifikata e Shtetësisë 0 12 0 12 

Ekstraktiilindjes 1 1,707 7 1,715 



 

Certifikata e vendbanimit 0 104 0 104 

Certifikata e lindjes 1 819 0 820 

 2 3,734 12 3,748 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leotrim.E.Berisha 
 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vdekjes 0 67 0 67 

Deklarate e bashekesisefamiljare 2 165 1 168 

Certifikata e statusitmartesor 0 35 0 35 

Ekstraktiilindjes 2 950 1 953 

Certifikata e vendbanimit 0 61 0 61 

Certifikata e Martesës 0 186 0 186 

Certifikata e Shtetësisë 0 2 0 2 

Vërtetimngaarkiva 0 20 0 20 

Certifikata e lindjes 2 370 1 373 

 6 1,856 3 1,865 



 

Fatmir.Perzhaku 
 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e vdekjes 0 136 0 136 

Certifikata e Martesës 0 379 1 380 

Deklarate e bashekesisefamiljare 0 318 1 319 

Certifikata e statusitmartesor 0 115 1 116 

Ekstraktiilindjes 0 1,293 1 1,294 

Certifikata e vendbanimit 0 89 1 90 

Certifikata e Shtetësisë 0 7 1 8 

Vërtetimngaarkiva 0 44 1 45 

Certifikata e lindjes 1 511 2 514 

 1 2,892 9 2,902 

Alush.Q.Kabashi 
 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e Shtetësisë 0 18 0 18 

Ekstraktiilindjes 30 2,323 9 2,362 

Certifikata e vdekjes 4 152 0 156 

Certifikata e vendbanimit 2 116 0 118 

Deklarate e bashekesisefamiljare 3 418 4 425 

Vërtetimngaarkiva 1 32 0 33 

Certifikata e statusitmartesor 0 53 1 54 

Certifikata e lindjes 33 1,051 2 1,086 

Certifikata e Martesës 5 457 1 463 



 

 78 4,620 17 4,715 

 
 
 

 
Lumturije.Bytyqi 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Vërtetimngaarkiva 1 24 0 25 

Certifikata e Martesës 7 413 3 423 

Certifikata e statusitmartesor 1 155 0 156 

Certifikata e lindjes 5 252 0 257 

Certifikata e vendbanimit 1 40 0 41 

Certifikata e Shtetësisë 0 5 0 5 

Ekstraktiilindjes 13 745 1 759 

Certifikata e vdekjes 0 29 0 29 

Deklarate e bashekesisefamiljare 3 176 1 180 

 31 1,839 5 1,875 



 

Sahadete.Sopa 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e lindjes 1 407 1 409 

Certifikata e Martesës 0 316 3 319 

Certifikata e Shtetësisë 0 2 0 2 

Ekstraktiilindjes 5 1,180 14 1,199 

Deklarate e bashekesisefamiljare 3 291 13 307 

Vërtetimngaarkiva 0 9 0 9 

Certifikata e vdekjes 0 85 0 85 

Certifikata e vendbanimit 0 83 2 85 

Certifikata e statusitmartesor 1 66 1 68 

 10 2,439 34 2,483 

Ruzhdi.Hamiti 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e lindjes 101 436 0 537 

Certifikata e vdekjes 8 66 0 74 

Ekstraktiilindjes 81 720 0 801 

Deklarate e bashekesisefamiljare 17 179 0 196 

Certifikata e Martesës 20 274 0 294 

Certifikata e statusitmartesor 6 75 0 81 

Vërtetimngaarkiva 2 11 0 13 

Certifikata e Shtetësisë 0 2 0 2 

Certifikata e vendbanimit 5 49 0 54 



 

 240 1,812 0 2,052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bajram.N.Kryeziu 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Certifikata e lindjes 1 691 2 694 

Certifikata e vendbanimit 0 179 0 179 

Certifikata e statusitmartesor 0 84 1 85 

Vërtetimngaarkiva 0 17 0 17 

Certifikata e vdekjes 0 107 0 107 

Certifikata e Martesës 2 424 2 428 

Ekstraktiilindjes 1 1,866 10 1,877 

Deklarate e bashekesisefamiljare 3 570 6 579 

Certifikata e Shtetësisë 0 18 0 18 

 7 3,956 21 3,984 



 

Ilmi.Lumi 

 

Pershkrimi Ne Proces Miratuar Refuzuar Totali 

Ekstraktiilindjes 0 1,371 9 1,380 

Deklarate e bashekesisefamiljare 0 280 2 282 

Certifikata e vdekjes 1 90 0 91 

Certifikata e Martesës 1 322 3 326 

Certifikata e statusitmartesor 0 63 0 63 

Vërtetimngaarkiva 0 25 0 25 

Certifikata e lindjes 1 487 0 488 

Certifikata e Shtetësisë 0 12 0 12 

Certifikata e vendbanimit 0 69 0 69 

 3 2,719 14 2,736 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. MARTESA 243 

1 Martesa 243 

2 E rregullt 222 

3 Jashtë vendit 21 

4 RISHIKIM MARTESE 163 

5 Brenda vendit 158 

6 Jashtë vendit 5 

7 SHKURORËZIME 19 

8 ME ELEMNT TË HUAJ 53 



 

9 Bashkëshorti me shtetësi të huaj 33 

10 Bashkëshortja me shtetasi të huaj 20 

   

 
 

 

Nr. LINDJE 84 

1 Lindje e rregullt 54 

2 Brenda vendit 16 

3 Jashtë vendit 38 

4 Me vonesë 30 

5 Brenda vendit 6 

6 Jashtë vendit 24 

7 VERIFIKIME 128 

8 Me numër personal paraprak 128 

9 Me gjenerim të numrit personal 
 
REGJISTRIMI I QYTETARIT 

0 
 

2 10 

11 Me vendim të komisionit për shtetësi 1 

15 Me nenin 31 1 

 
 

 
Nr. VDEKJE 93 

1 E rregullt 76 

2 Brenda vendit 73 



 

RAPORTI Janar-Qeshor 2022 

 

Aktvendimet 

3 Jashtë vendit 3 

4 Me vonës 17 

5 Brenda Venit 15 

6 Jashtë vendit 2 

 
 
 
 
 
 

      Raporti vjetor i Aktvendimeve 
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Janar 2 3 10 15 2 3 21 3 0 12 
 

Shkurt 0 6 8 14 2 6 18 5 0 9 
 

Mars 0 4 7 11 2 15 26 21 1 10 
 

Gjithsejt 
 

2 
 

13 
 

25 
 

40 
 

6 
 

24 
 

65 
 

29 
 

1 
 

31 
 

Prill 2 5 8 15 1 3 28 2 0 18 
 



 

Maj 0 5 8 13 2 0 22 4 2 12 
 

Qershor 0 6 3 10 0 2 31 0 0 9 
 

Gjithsejt 3 16 19 38 3 5 81 6 2 39  

Korrik            

Gusht 
           

Shtator 
           

Gjithsejt 
           

Tetor            

Nëntor            

Dhjetor 
           

Gjithsejt            

Janar- 
 

Dhjetor 2021 

           

 



 

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 protokollohetpërmes 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 civileposedon 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. 

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. 

 
 

 



 

Raporti sipas departamenteve dhe statusit te zgjidhjes 
 

01/01/2022 - 17/06/2022 
 
 
 
 

Shkurte sa Pershkrimi Pranu 

ar 

Ne 

Proces 

Miratuar Refuz 

uar 

HedhurPo 

shte 

Pezull 

uar 

Ceduar Anulu
ar 

Perfundu ar Totali 

            

 NUK EKZISTON si DEPARTAMENT por 

 
ka Lende 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DA Drejtoria për Adminstratë 47 575 1,213 5 0 0 0 17 26,169 28,026 

DKA Drejtoria Komunale përArsim 12 71 260 777 1 0 0 5 0 1,126 

DPZHBP DrejtoriapërPlanifikim, Zhvillim, 

Bujqësi&Pylltari 

1 94 20 0 0 0 0 0 0 115 

DEBF Drejtoriapër Ekonomi, Financa&Buxhet 7 677 14 0 0 0 0 1 0 699 

DKRS DrejtoriapërKulturë, Rini, 

Sport dheMërgatë 

2 108 14 0 0 0 0 1 0 125 

DSHMS DrejtoriapërShëndetësidheMirëqenieSo

ci ale 

3 308 178 23 1 0 0 7 0 520 

DSHPE DrejtoriapërShërbimePublikedheEmergj

e nc 

3 58 72 80 0 0 0 1 0 214 

DUPGjK M DrejtoriapërUrbanizëm,PlanifikimdheMjed is 2 146 95 37 1 5 0 4 0 290 

ZKKP Zyra e Kryetarit, Personeli, Prokurimi, 

Kryetari 

20 58 1,253 23 1 11 10 7 0 1,383 



 

01/01/2022 - 17/06/2022, Drejtoria: 
DA 

K Kuvendi 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 

DI DrejtoriapërInspeksion 1 183 0 0 0 0 0 0 0 184 

DShPJK DrejtoriapërShërbimePronësoro- 

JuridikedheKadastër 

5 70 3,356 8 0 1 0 6 0 3,446 

 103 2,358 6,475 953 4 17 10 49 26,169 36,138 

 
 
 
 
 
 
 

 

Numri i lendeve per shenja te klasifikimit sipas zyrtarit regjistrues 
 

Emira.Bytyqi 

 

Shenja Pershkrimi Numri 

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

qytetarëve(banorëve) të komunave. 

21 

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

104/02 Kërkesat dhe shkresat e ndryshme. 12 

113/04 Puna praktike e nxënësve dhe studenteve 3 

181/03 Kërkesa dhe shkresat etj. 14 

200/04 Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 2 

201/02 Lëndët për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal . 1 

334/05 Procesverbalet dhe aktet administrative. 1 



 

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

553/01 Ndihma sociale në të holla. 1 



 

580/02 Kërkesat dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 13 

610/01 Arsimi në përgjithësi . 1 

615/03 Kërkesat dhe ankesat e ndryshme. 1 

670/01 Bursat dhe kredit për shkollim. 1 

73 

  Sahadete.Sopa 

 

Shenja Pershkrimi Numri 

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

qytetarëve(banorëve) të komunave. 

2 

104/02 Kërkesat dhe shkresat e ndryshme. 6 

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

181/03 Kërkesa dhe shkresat etj. 5 

200/01 Gjendja civile dhe evidencat. 2,469 

200/02 Në përgjithësi për lindjet dhe evidencat për lindje. 4 

200/04 Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 183 

201/01 Emrat, mbiemrat dhe numrat personal. 1 

201/02 Lëndët për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal . 39 

202/01 Në përgjithësi për kurorëzimet dhe evidencat e ndryshme për këtë çështje. 1 

203/01 Vdekjet në përgjithësi. 27 

203/03 Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 1 

400/02 Përgjithësisht mbi planifikimin e buxhetit te Republikës 

se Kosovës. 

2 

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



 

400/04 Kërkesat për mjete financiare. 1 

580/02 Kërkesat dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 17 

2,763 
 
Drita.Sopa 

Shenja Pershkrimi Numri 

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

qytetarëve(banorëve) të komunave. 

12 

034/01 Puna me palë, dhënia e informacioneve dhe qasja në dokumente publike. 4 

052/01 Përgjithësisht për statistikën dhe raportimi. 1 

052/03 Raportet mbi të punësuarit, statistika administrative (raportet mbi lëndët në 

procedurë administrative) etj. 

1 

104/02 Kërkesat dhe shkresat e ndryshme. 25 

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

113/04 Puna praktike e nxënësve dhe studenteve 3 

130/02 Kërkesat dhe vendimet për pushime. 1 

181/03 Kërkesa dhe shkresat etj. 23 

200/04 Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 3 

201/02 Lëndët për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit personal . 4 

203/01 Vdekjet në përgjithësi. 7 

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

580/02 Kërkesat dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 24 

670/01 Bursat dhe kredit për shkollim. 2 

112 

 



 

Në kuadër të shërbimeve të përbashkëta janë lëshuar këto dokumente: 
 
 

Nr. DOKUMENTE  

1 Fotokopjimi dhe vërtetimi i identitetit nga arkivi 0 

2 Vërtetimi I deklaratës mbi raportin e lidhjes familjare 3 

3 
Vërtetim i deklaratës mbi vetqëndrimin e përkohshëm 

1 

4 Vërtetim mbi personin e njëjtë 2 

 
5 

Vërtetim i deklaratës mbi jetën e përbashkët deri në 
vdekjen e 

 
bashkëshortit 

 
9 

6 Referenca 1 

7 Vërtetim që personi është në jetë 24 

 

 

3. Sektori i Arkives 
 

3.1 Në kuadër të sektorit të arkivit funksionon këto shërbime: 
 

-arkivi pasiv 
 

-arkivi i thesarit 
 

-qasja në dokumente zyrtare-publike 

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

zyrtare për të gjitha drejtorit dhe organet dhe organizatat tjera në kuadër të komunës. 



 

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

nënligjore në fuqi për rregullimin e numrave unik dhe sistemimin e gjithë 

dokumentacioneve në bazë të viteve dhe kohës së përdorimit . 

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

bashkëpunim me arkivin regjional. 

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 9,580.00 lëndë, ndërsa kërkesa për qasje në dokumente publike janë 

parashtruargjithësej 18 lëndë, prej të cilave të gjitha kanë marrë përgjigje dhe kanë pasur 

qasje në këto dokumente, si dhe lendët të pranuara në depo gjithsej 6,725.00. 



 

 

 

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: 

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

4.2. mbështet dhe promovon praktikat e mira dhe ndihmon në ngritjen e kapaciteteve të 

komunës për të parandaluar dhe luftuar diskriminimin dhe promovuar barazinë në zbatimin e 

funksioneve të saj; 

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

promovon mbrojtjen nga diskriminimi në të gjitha politikat/ dhe funksionet e Komunës;41.4. 

bashkëpunon me Avokatin e Popullit në sigurimin e zbatimit të çdo rekomandimi për komunën, 

të dalë nga rastet e diskriminimit ku ky institucion ka vendosur; 

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

diskriminimi dhe për mjetet ligjore për këtë mbrojtje për të gjithë punonjësit dhe personat që 

pretendojnë që janë të diskriminuar; 

4.6. prezanton një raport vjetor tek ZQM-ja sipas formatit të përcaktuar nga ajo mbi zbatimin e 

ligjit për mbrojtje nga diskriminimi në kuadër të komunës, bashkëpunon dhe mbështet ZQM-në 

në hartimin e planeve relevante të veprimit lidhur me zbatimin e legjislacionit në fuqi për 

mbrojtjen nga diskriminimi; 

4.7. mbledh të dhëna statistikore lidhur me rastet e diskriminimit, mbi bazat e përcaktuara në 

nenin një (1) të Ligjit si dhe të dhëna tjera, në nivel komunal dhe raporton tek ZQM-ja; 

4.8. zhvillon aktivitete ndërgjegjësimi dhe edukimi lidhur me promovimin e Ligjit për Mbrojtje 

nga Diskriminimi, si dhe të kryejë hulumtime, sondazhe në çështjet e diskriminimit; 

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

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



 

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

 
1. 1. Zyrtari/ja për Barazi Gjinore, në koordinim të ngushtë me drejtuesit/et e drejtorive 

dhe strukturave të tjera organizative që veprojnë nën autoritetin e komunës, promovon 

integrimin e barazisë gjinore në të gjitha politikat, programet, aktivitetet dhe funksionet 

e institucionit. 

2. Zyrtari/ja për Barazi Gjinore, do të kryejë detyrat e mëposhtme: 
 

2.1 siguron rekomandime dhe këshilla profesionale Kryetarit të Komunës në formulimin e 

politikave gjinore dhe integrimin e komponentit gjinor në dokumente strategjikë dhe planë 

programeve lokale të shprehur përmes aktiviteteve specifike ose të integruara përmes 

treguesve gjinorë dhe buxhetimit gjinor; 

2.2. merr pjesë dhe kontribuon në hartimin e politikave publike në të gjitha nivelet , në 

kuadrin e grupeve punuese të krijuara posaçërisht për nisma të tilla; 

2.3 .koordinon, zbaton, monitoron dhe raporton në institucionin ku bën pjesë, mbi 

aktivitetet që burojnë nga Programi për Barazi Gjinore për Kosovën në pajtim me 

përgjegjësitë e përcaktuara në Program; 

2.4. mbledh dhe përpunon të dhëna me bazë gjinore, të natyrës cilësore dhe sasiore, mbi 

zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore, Programin për Barazi Gjinor të Kosovës dhe për të 

gjitha strategjitë dhe plan-programet në zbatim të hartuara nga komuna ose nga niveli 

qendror; 

2.5. siguron që raportimet institucionale përmbajnë të dhëna të detajuara me bazë gjinore; 
 

2.6. ofron raportime cilësore për Agjencinë për Barazinë Gjinore për aspekte të barazisë 

gjinore, në pajtim me kriteret dhe standardet e vendosura për raportim, për të gjitha 

politikat publike të aprovuara nga Qeveria e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare; 

2.7 .merr pjesë në planifikimin vjetor të prioriteteve dhe buxhetit komunal dhe siguron që 

aktivitetet dhe parimet gjinore janë të integruara në dokumentet planifikuese vjetore 

komunale; 



 

2.8. harton planin e vet vjetor në përputhje me rekomandimet dhe vendimet e nxjerra nga 
Komuna, Ministria e 

 
2. Financave, ABGJ dhe vendimet e Qeverisë për planifikim dhe siguron buxhet të 

mjaftueshëm për zbatimin e tyre; 

2.9. promovon politikat-publike për çështjet gjinore tek nëpunësit civilë dhe identifikon 

nevojat për trajnim ne institucionin ku bëjnë pjesë; 

2.10 .këshillon Njësinë e Burimeve Njerëzore të institucionit, mbi kriteret gjinore në 

procesin e punësimit me qasje të barabartë të femrave dhe meshkujve sipas legjislacionit 

në fuqi; 

2.11. bashkëpunon me komunitetin e OJQ-ve dhe partnerë të tjerë potencialë vendor dhe 

ndërkombëtar, për koordinimin e aktiviteteve mes institucioneve, sigurimin e burimeve 

financiare për zbatimin e politikave publike dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale; 

 

 

Nr. Puna Sasia Kryer Pa Kryer Refuzime Komente 

1 Takimet e Kuvendit te Komunës 6     

2 Takimet e KPF-së 6     

3 Takimet e Komitetit për Komunitete 6     

4 Takimet e KKSB-së 3     

5 Takime me LMT 2     

6 Takime të MKDHF 2     

7 Puntori të MKDHF 1    2 dite pune 

8 Takimet e rregullra me ABGJ-në 2     

9 
Përgaditja e raporteve për nivelin 

 
qendror 

 

3 
    

10 Takimet me OJQ-të vendore 4     

11 Takimet me organizata ndërkombëtare 2 
   6 dite pune (K.D 

 
dhe B.GJ) 



 

12 Takimet e GGKK 5    8 Marsi dhe KAB 

13 Takimet me institucionet e ndryshme 6     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Mbledhja dhe analiza e statistikave 

 
gjinore 

 

1 
    

Për KK 

15 
Trajnime lidhur me detyrat e punës 

 
(online) 

 

2 
    

16 Aktivitetet 1    Per 8 Mars 

17 Rastet për këshillim dhe ndërmjetësim 2     

18 Raport për performanc komunale 1     

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

07Nr.287 datë 21.06.2022 

 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim 
 

 

RAPORT PER GJASHTE MUJORSHIN E PARE TE VITIT 
2 0 2 2 

 
 

ME THEKS TE VEQANT ARRITJET E DUP PER MUAJT JANAR-QERSHOR 
L E G A L I Z I M-H Z K 
RAPORT QE FLET ME SHUME PERMES FOTOGRAFIVE 

 

SQARIM-Ky draft raport është hartuar me kërkesë te kryetarit dhe përfshin periudhën kohore te 
raportimit deri me datën e lëshimit te tij. Raporti final për gjashtëmujorin e pare te vitit 2022 do te 
hartohet ne javën e pare te muajit korrik.



 

 

1. Përshkrim i shkurtër i Aktiviteteve për gjashte muajt e parë të vitit 2022 
 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2022 ka vazhduar 
me angazhime maksimal në realizimin e obligimeve dhe detyrave me të cilat ngarkohet në 
sektorët e saj. Ky gjashte mujor veçohet me një angazhim të madhe të stafit në mbylljen e 
lëndëve të bartura nga viti i kaluar, përmbylljen e procesit të legalizimit si dhe përmbylljen e 
procesit të shqyrtimit publik rreth HZK-së. 

Gjashtëmujorshi i parë është karakterizuar me mbylljen e procesit të VSM-së për HZK-në si dhe 
mbylljen e procedurave të HZK-së për vendosje në shqyrtim publik. 

Gjatë kësaj periudhe gjithashtu DUP në bashkëpunim me Ekipin Komunal për Planifikim dhe 
Këshillin e Eksperteve, përmes kompanisë së kontraktuar ka vazhduar përpunimin dhe 
plotësimin teknik të Hartës Zonale të Komunës si një ndër proceset më me rendësi për DUP-në 
e që është arrit që dokumenti në fund të muajit mars të pajiset me pëlqim nga MMPHI-ja, ne 
prill të aprovohet në Asamblenë Komunale për vendosje e tij në diskutim publik si dhe nga 
29.04.2022 deri me 30.05.2022 te vendoset ne shqyrtim publik. 

Sa i përket PRrU-ve (të pezulluara të cilat vazhdimisht janë cituar nëpër raportet paraprake) 
ende nuk kemi pranuar një përgjigjeje nga MMPHI-ja rreth lejimit apo mos lejimit të zbatimit 
të tyre. 

Gjithashtu në këtë raport vlen të përmenden edhe projektet kapitale të cilat janë në 
menaxhim nga DUP- ja e që në këtë periudhë kohore janë bërë përgatitjet për inicimin e 
procedurave për projektet dhe zbatim: Hartimi dhe revidimi i projekteve, Shenjëzimi horizontal 
dhe vertikal si dhe Deponit ilegale. 

Ashtu si në çdo fillim vit edhe në muajt e parë të 2022, DUP ka vazhduar të merret me 
shqyrtimin e kërkesave për trajtimin e objekteve pa leje. Ky proces ka filluar qysh nga korriku i 
2019 duke vazhduar kështu në 2020, 2021 si dhe 2022 me një rritje të madhe të kërkesave. Kjo 
periudhë është karakterizuar me lëshimin e një numri të madh t ë certifikatave mbi legalizimin 
e objekteve. 

Përpos punëve të lartcekura, stafi përgjegjës në DUP është marrë edhe me kryerjen e punëve 
tjera varësisht nga lloji i kërkesave të palëve, Komunës dhe Institucioneve jashtë saj. 

Gjithashtu ky gjashte muaj karakterizohet me numrin e madhe të qytetarëve të cilët i janë 
drejtuar zyrave të DUP për tu informuar rreth lëndëve, çështjeve të caktuara e në veçanti sa i 
përket informatave rreth planeve zhvillimore dhënë veçanti gjatë procesit të shqyrtimit publik 
te HZK-së. 

Gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore janë pranuar 283 lëndë, ndërsa janë përcjellë 286 shkresa 
rreth lëndëve të pranuara si dhe të karakterit të ndryshëm. Në vazhdimësi janë mbajtur takime 
me qytetarë, organizata të ndryshme takime me institucione qendrore si dhe takime të 
ndryshme në nivel komunal. Një rendësi e veçantë i është kushtuar takimit me qytetar datë 
05.05.2022 si dhe takimeve të vazhdueshme ditore të mbajtura gjatë shqyrtimit publik të HZK-
së. 

DUP vazhdon të bërë maksimumin që punët në drejtori të kryhen me intensitet të shtuar në 



 

 

mënyrë që zhvillimet në gjashtëmujorin e dytë të vazhdojnë pa ngecje eventuale dhe viti të 
mbyllet me një sukses pune edhe më të lartë nga viti paraprak. 



 

 

DUP gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2022 është marrë me shqyrtimin e 
kërkesave të ndryshme. 

Deri më tani kemi pranuar 283 kërkesa të ndryshme ku për lëndët që trajton zakonisht 
drejtoria janë pranuar 227 kërkesa ndërsa për legalizim të ndërtimeve janë pranuar 56 
kërkesa. Çdo kërkesë është shqyrtuar në bazë të kapaciteteve njerëzore profesionale që i 
posedojmë në stafin e DUP. 

 

 

Kryesisht kemi pranuar kërkesa për: 

a. Kushte Ndërtimore 
b. Leje Ndërtimore 
c. Leje rrënimi 
d. Legalizim të objekteve 
e. Shfrytëzim të Hapësirave Publike 
f. Vendosje të Sinjalizimeve rrugore 
g. Emërtim të rrugëve 
h. Pëlqime në parim rreth planifikimeve për investim privat 
i. Përshkrim të planeve zhvillimore dhe rregulluese 
j. Certifikim të objekteve të ndërtuara me leje ndërtimi 
k. Vërejtje rreth Draftit të HZK-së 
l. Dhe kërkesa të karakterit të ndryshëm. 

 

Janë përcjell gjithsejtë 473 shkresa të ndryshme, prej tyre 287  janë shkresa rreth 

kërkesave të ndryshme si dhe 186 janë rreth legalizimit: 

 

a. Aktvendim mbi Kushte Ndërtimore 
b. Njoftime rreth Kushteve ndërtimore, 
c. Aktvendim mbi Leje Ndërtimore, 
d. Leje rrënimi 
e. Njoftime publike 
f. Certifikatë Legalizimi dhe përdorimi 
g. Vendim për përfshirje në listë të pritjes–për legalizim 
h. Vendim për përfundim të punimeve për lëndët e legalizimit 
i. Kërkesë për regjistrim në kadastrës rreth kërkesave të legalizimit 
j. Pëlqime për Shfrytëzim të Hapësirave Publike 
k. Pëlqime në Parim dhe të ndryshme 
l. Përshkrime të parcelave duka u bazuar në Plane Zhvillimore dhe Rregulluese 
m. Plotësim lënde rreth kërkesave të ndryshme, 
n. Raporte, 



 

 

o. Ftesa dhe kërkesa 
p. Refuzime të ndryshme, 
q. Njoftime për pagesa të ndryshme



 

 

Punë tjera në DUP gjatë muajve Janar-Qershore 2022: 

 
a. Përcjellja e procesit të hartimit të HZK-së. 

 
b. Përcjellja e procesit të zbatimit të Planeve Zhvillimore, Rregulluese dhe atyre të Hollësishëm. 

 
c. Inicimi i procedurave për projekte kapitale që janë nën kompetencën e DUP-së dhe drejtorive 

të tjera. 
 

d. Raporte të ndryshme për Kryetarin, Drejtorinë e financave, Ministritë përkatëse dhe auditorët. 
 

e. Dalje në teren për lëndë të caktuara dhe verifikimi i kërkesave varësisht nga karakteri i tyre. 
 

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

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

h. Përcjellja e procesit dhe organizimi i aktiviteteve informuese me grupin punues për legalizimin e 
objekteve pa leje ne mbështetje nga USAID. 

 
i. Raportim rreth procesit të legalizimit sipas kërkesës së USAID-it. 

 
j. Raportim tremujor për Leje ndërtimore sipas kërkesave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. 

 
k. Barazime financiare rreth të hyrave për çdo muaj. 

 
l. Përcjellja e sistemit të Intranetit si dhe paraqitja e lëndëve të mbyllura. 

 
m. Futja e të dhënave në sistemin e Përformances Komunale. 

 
n. Pjesëmarrje në trajnim të ndryshme. 

 

- Sa i përket lëndëve prej 227 kërkesave të pranuara në këtë 
gjashtëmujor, gjithsejtë janë mbyllur 117 kërkesa ndërsa janë në proces 
111 kërkesa. 

 

- Sa i përket legalizimit janë pranuar 56 aplikime. 
Në këtë gjashtëmujor janë shqyrtuar 24 kërkesa ndërsa 32 janë në proces. 

- Sa i përket procesit të legalizimit gjithsejtë nga 2019 deri në fund të gjashtëmujor të parë të 
2022 janë pranuar 425 kërkesa.



 

 

Kushte Ndërtimore, Leje Ndërtimore 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 Rrënim për 
gjashtë muaj 

Lloji i kërkesës Totali i pranuar Të aprovuara Të refuzuara Në proces 
Leje ndërtimi 08 5 1(+1pezullim) 1 
Kushte ndërtimore 29 5+(1mbyllje me pranim) 14(+4pezullim) 5 
Leje rrënimi 03 3 - - 

Për të pasur një zhvillim më të madh sa i përket ndërtimeve në Komunë e që paraprakisht do 
të duhet të jenë të pajisur me dokumentacion përkatës edhe përkundër numrit të kufizuar të 
stafit që e posedojmë, ne si DUP në vazhdimësi kemi tentuar që lëndët e këtij sektori të kryhen 
me prioritet. Në raste specifike trajtimi i lëndëve ka hasur në pengesa sa i përket lëshimit të 
Kushteve ndërtimore dhe Lejeve të ndërtimit jashtë zonës urbane si rezultat i pengesave nga 
MMPHI-ja ku përmes vendimit mbi aprovimin e Planit Zhvillimor Komunal 2021-2029 e ka 
ndaluar trajtimin e lëndëve të këtij karakteri jashtë zonave të mbuluara me plane urbane dhe 
rregulluese, e që në raste të tilla lëndët janë pezulluar përkohësisht deri në aprovim të Hartës 
Zonale të Komunës 2022-2030. 
Hartimi i Hartës Zonale të Komunës dhe përmbyllja e saj si proces 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 dokument bazë të cilit i 
referohemi është ky dokument si dhe Planet Rregulluese. Dokumentet më me rendësi të 
lëshuara nga DUP vazhdojnë të publikohen në web faqen e komunës. 
Për një mbarëvajtje të zhvillimeve në drejtori ne, në vazhdimësi kemi pasur takime dhe 
konsultime me të gjitha sektorët tjera që veprojnë në nivel komunal, me komunat fqinje si dhe 
me nivelin qendror. 
Vlen të ceket se sa i përket të hyrat buxhetore të planifikuara për vitin 2022 ka ngecje si pasoj e 
pengesave me vendim nga MMPHI-ja për trajtimin e lendeve për kushte dhe leje ndërtimi 
jashtë zonave të mbuluara me Plane rregulluese dhe urbane. 
Besojmë që me aprovimin e HZK-së do të kemi një vrull të madh të kërkesave për leje ndërtimi 
e që të hyrat nga to do ti kalojnë pritshmërinë sa i përket planifikimeve buxhetore. 
 
Të hyrat buxhetore në DUP (për gjashtë muaj) për vitet 2014-2022 

VITI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Janar 105.00 3,679.02 8,552.06 10,748.62 15.00 4,369.54 9,371.46 7,643.60 130.57 

Shkurt 130.00 45.00 15,189.77 6,271.99 2,165.50 16,281.23 25,073.28 10,366.60 1170.83 

Mars 712.24 15,022.30 2,086.90 9,639.07 65.00 6,427.55 5,230.15 6,722.40 774.11 

Prill 9,983.67 8,301.75 5,947.79 15,529.17 1,718.19 65.00 1,606.00 9,467.84 11,374.69 

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 7,030.97 

Qersh. 9,897.56 8,729.56 585.12 7,359.07 2,475.87 3,385.59 49,673.60 11,065.72 19,930.55 

 22,350.61 38,248.39 36,046.26 54,342.36 13,612.75 43,341.38 93,303.85 46,432.83 40,852.55 



 

 

Të hyrat Buxhetore nga Legalizimi i ndërtimeve të ndërtuara pa Leje ndërtimi 
 

 MUAJI VITI 2019 VITI 2020 VITI 2021 VITI 2022 

Nr.fat. Vlera € Nr.fat. Vlera € Nr.fat Vlera € Nr.fat Vlera € 

1 Janar / / 5 1368.62 / / 1 24.57 

2 Shkurt / / 5 1018.1 11 10,116.6 1 322 

3 Mars / / 10 2126.81 2 3382 3 379.11 

4 Prill / / 3 1606 2 481.12 5 1,562.61 

5 Maj / / 5 1542.69 5 1151.68 9 2,454.78 

6 Qershor / / 10 16,227.79 1 527.75 3 8,947.83 

  0 0 38 23,890.01 21 15,659.15 22 13,690.9 

Të hyrat buxhetore nga Lejet ndërtimore për gjashtë muajt e parë të 2022 janë 27,151.10€ 

Të hyrat buxhetore nga Legalizimi i ndërtimeve pa leje për vitin 2022 janë 13,690.9€ 

2.0 Aktivitete kryesore me të cilat është marr DUP gjatë gjashte mujorit të parë të 

vitit 2022 janë: 

2.1 Zbatimi dhe monitorimi i PZHK-së 

2.2 Vazhdimi i procedurave rreth Hartës Zonale të Komunës 

2.3 Pajisja me pëlqim rreth Raportit për VSM të HZK-së 

2.4 Vazhdimi i Procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje 

 

2.1 Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 2021-2029 : 

PZhK është një dokument 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 përfunduar vitin e kaluar ku është aprovuar me datë 
29.10.2021 nga asambleja komunale pas një procesi të gjatë planifikues. Aprovimi i tij ka një rendësi të veçantë 
pasi që u krijua mundësia që HZK-ja pas marrjes së pëlqimit për VSM me 26.01.2022, me datë 30.01.2022 të 
procedohet për miratim në MMPHI për tu pajisur me pëlqim për tu vendosur në diskutim publik, te aprovohet 
nga asambleja komunale për vendosje në shqyrtim publik si dhe të përmbyllet procesi i shqyrtimit publik. 

Gjendja aktuale -Vendimi mbi aprovimin nga Asambleja Komunale të PZhK-së 2021-2029 obligon 
komunën për implementimin e tij. Tani është në zbatim nga DUP-ja por edhe nga të gjitha sektorët tjera 
që veprojnë në nivel 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 Ligjin e Planifikimit rreth zbatimit të tij nga ana e komunës në 
çdo fund vit DUP do të raportoj para autoritetit aprovues të tij. 

 

Pritjet - Aprovimi i këtij plani hap rrugë për një zhvillim të qëndrueshëm sektorial ndër komunal për 8 
vitet e ardhshme. Zbatimi i tij dhe hartimi i planeve tjera zhvillimore që rrjedhin pas PZHK-së gradualisht 
Komunën e vë në një sistem zhvillimor të planifikuar mirë.



 

 

 

2.2 Hartimi i Hartës Zonale të Komunës 

Rreth zhvillimeve në procesin e HZK-së është raportuar në raportin vjetor të lëshuar nga DUP. 
Në vazhdim të këtij raporti sa i përket HZK-së do të përshkruhen vetëm rrjedha e procesit që 
është zhvilluar në gjashte muajt e fundit. Siç u cek edhe me lartë aprovimi i PZHK-së në nëntor 
të 2021 hapi rrugë për procedim të HZK-së për pëlqim në MMPHI. Edhe përkundër faktit se për 
VSM të HZK-së është aplikuar qysh në nëntor të vitit të kaluar në MMPHI, ky dokument është 
aprovuar tek në fund të muajit janar 26.01.2022. Menjëherë pas marrjes së VSM-së DUP me 
datë 31.01.2022 ka aplikuar në MMPHI për marrjen e pëlqimit për vendosjen e HZK-së në 
diskutim publik. Të njëjtën ditë stafi përgjegjës i projektit ka mbajtur takim konsultativ me 
MMPHI-në ku është kërkuar nga ana e tyre që ti japin prioritet trajtimit të këtij dokumenti. 
Duke iu referuar komenteve dhe vërejtjeve të dhëna nga MMPH në dokumentin e HZK-së 
kompania e kontraktuar është marr me plotësimin e tyre dhe përmirësimin në përputhje me 
kërkesat e dala nga komisioni për vlerësim. Me datë 24.03.0022 stafi nga kompania projektuese 
ka mbajtur takim online ku janë diskutuar të gjitha pikat e përfshira në vlerësim dhe mënyra e 
trajtimit të tyre. 

 

 

Me ftesë të MMPHI-së kompania e kontraktuar në bashkëpunim me Komunën e Suharekës 
kanë bërë prezantimin e dokumentit para përfaqësuesve të Ministrisë me datë 04.03.2022. Në 
këtë takim të pranishmit janë njoftuar me përmbajtjen e materialit si dhe me mënyrën e 
rrjedhës së procesit në nivel komunal deri në formësimin e dokumentit. Nga ana e të 
pranishmeve u komplimentua puna e komunës për mënyrën e procedimit të dokumentit, 
formën e organizimit të takimeve, publikimin e materialeve, mënyrën e raportimit nga drejtoria 
si dhe mënyrën e trajtimit të kërkesave të qytetarëve nga EKP dhe KE. 

 

 



 

 

 

 

Me ftesë të MMPHI-së përsëri DUP me datë18.03.2022 së bashku me kompaninë ka mbajtur 
takim pune ku janë diskutuar edhe disa plotësime në dokument. Dokumenti final i përmirësuar 
sipas kërkesave të MMPHI-së është dorëzuar për pëlqim me datë 21.03.2022 ndërsa me 
22.03.2022 DUP është pajisur me pëlqim për vendosjen e dokumentit në diskutim publik. 
 
Gjatë periudhës kohore nga aplikimi për pëlqim në MMPHI deri në pajisjen me dokument 
autoriteti përgjegjës në nivel të drejtorisë është marr me kontroll teknike të dokumentit për të 
cilin edhe është lëshuar raport. Në mënyrë që komentet e dhëna në këtë raport të mos kenë 
karakter të një anshëm është organizuar takim me Këshillin e Eksperteve për Planifikim të HZK 
si dhe me Ekipin komunal ku është diskutuar detalisht raporti i drejtorisë. Nga ky takim i 
mbajtur me datë 25.03.2022 unanimisht u përkrahen propozimet e drejtorisë ku dhe përmes 
rekomandimit u është kërkuar kompanisë hartuese të projektit kompletimin e dokumentit para 
daljes në diskutim publik. 

 

 

Pa marrjes së pëlqimit nga MMPHI-ja materiali menjëherë është përcjellë për KPF për procedim 
të mëtejmë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Me 30.03.2022 Asambleja komunale ka 
marr vendim për vendosjen e dokumentit në diskutim publik. 



 

 

Shqyrtimi Publik i HZK-se 
Dokumenti duke i respektuar të gjitha dispozitat ligjore si mënyrat e informimit, prezantimit, 
diskutimeve është vendos në Shqyrtim publik nga data 29.04.2022 deri me datë 30.05.2022. 
Materiali është ekspozuar në hollin e komunës në katin e dytë pran zyrave për urbanizëm në 
objektin e vjetër të komunës. Gjithashtu materiali është vendosur edhe në web faqen e 
komunës ku çdo i interesuar ka mundë të ketë qasje të lehtë në të. 

 
 

 
Gjatë kësaj periudhe kohore një mujore ka qenë një numër i madh i qytetarëve të cilët janë 
interesuar për përmbajtjen e planifikuar me HZK në parcelat e tyre ku dhe një pjesë e tyre kanë 
bërë edhe kërkesa. Informimi është bërë përmes hartave në korridore si dhe përmes 
prezantimeve në zyrat e drejtorisë. 

 
Një element i veçantë që e karakterizon këtë proces është se Komuna e jonë përmes detyrës 
projektuese ka kërkuar nga kompania që përpos hartave të përgjithshme sipas ligjit, 
udhëzimeve dhe normave të planifikimit që duhet të hartohen, nga ana e jonë është kërkuar që 
çdo vendbanim të ketë nga një hartë të veçantë të shfrytëzimit të planifikuar të tokës. Këto 
harta kanë qenë pjesë e shqyrtimit publik. Kopjet e tyre do të shpërndahen në kryesit e 
vendbanimeve ku do ju shërbej për nevoja të informimit me detal dhe zbatimit më të lehtë të 
tyre në të ardhmen. 

 
Rreth të dhënave me detale të shqyrtimit publik të HZK-së do të jepet informim përmes raportit 
përfundimtarë si dhe përmes raporteve të veçanta që lëshohen rreth HZK-së. 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

Takimi Publik rreth HZK-se 
 

Vlen të ceket se gjatë tërë procesit të hartimit te planit janë mbajtur 42 takime ku 26 takime 
zyrtare (direkt dhe online) si dhe 16 takime me qytetare si dhe janë lëshuar gjithsejtë 34 
Raporte ku është përshkruar procesi i punës dhe arritjet në faza të caktuara. 

 
Pas hapjes së diskutimit publik për Hartën Zonale të Komunës se Suharekës, duke i respektuar 
dispozitat ligjore në fuqi drejtoria ka organizuar diskutim publik ku është prezantuar Drafti i 
HZK-se. Takimi është mbajtur në Palestrën sportive 13 Qershori në Suharekë. Pjesëmarrja 
qytetare ka qenë shumë e madhe. Nuk kanë munguar as mysafir nga komunat fqinje, ministria si 
dhe organizata të ndryshme. Nga ana e komunës kanë qenë të pranishëm të gjithë stafi 
udhëheqës i komunës si dhe i DUP-së. 

 
Para të pranishmeve nga ana e kompanisë është bërë prezantimi i hartave në mënyrë 
përmbledhëse. Në këtë takim nuk ka munguar interesimi i të pranishmeve për tu informuar me 
detalisht rreth përmbajtjes së planit si dhe komentet pozitive rreth tij. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Gjendja aktuale-Dokumenti nga asambleja komunale është miratuar në funde të marsit për tu 
vendos në diskutim publik. Ndërkohë Këshilli i Eksperteve në bashkëpunim me Ekipin komunal 
për Planifikim kanë shqyrtuar draftin rreth plotësimeve teknike duke iu referuar raportit të 
drejtorisë. Me aprovim të asamblesë komunale dokumenti është vendosur në shqyrtim publik 
nga 29.04.2022 deri me datë 30.05.2022. 
Pas përmbylljes se diskutimit publik është hartuar raporti përmbledhësh i drejtorisë ku janë 
përfshirë të gjitha komentet dhe vërejtjet e qytetarëve të ardhura në formë elektronike, zyrtare si 
dhe vërejtjeve të dhëna në zyrat e drejtorisë përmes fletores së komenteve. 

 

Hapat e mëtejme- Pas mbajtjes së takimit me Këshillin e Eksperteve dhe Ekipin Komunal për 
Planifikim ku do të diskutohet në detale raporti përmbledhës me komentet dhe vërejtjet e 
qytetarëve, DUP do ta publikoj raportin në web faqen e komunës. Në këtë raport të shqyrtimit 
publik do të përshkruhen të gjitha vërejtjet dhe komentet si dhe vlerësimi i grupit punues rreth 
aprovimit apo mos aprovimit të tyre. 



 

 

 

Pritjet-Në bazë të rrjedhës së procesit pritet që ky dokument të pajiset me raportin e shqyrtimit 
publik në javën e parë të korrikit. Më pas do të procedohet për aprovim në MMPHI si dhe me 
pas në Asamblenë Komunale.



 

 

2.2Procesi i Legalizimit të ndërtimeve pa leje ndërtimore 

 

DUP vazhdon ti kushtoj një rendësi të veçantë procesit të legalizimit duke i angazhuar me 
lëndë (shtesë) zyrtarët e drejtorisë. Një kontribut të veçantë për mbarëvajtje të procesit 
vazhdon ta jep edhe Drejtoria për Çështje Pronësore, Juridike dhe Kadaster e cila në çdo kohë 
është e gatshme ta shqyrtoj këtë kategori të lëndëve. Procesi vazhdimisht monitorohet nga 
përfaqësues të MMPHI-së si dhe nga USAID-i. 

 
Edhe këtë vit vazhdon të kemi një përkrahje të madhe nga USAIDI në mbarvajtje të procesit. 
DUP po e bënë maksimumin për sensibilizim të opinionit e cila po ndikonnë rritjen e 
aplikimeve per legalizim të ndërtimeve të ndërtuara pa leje ndërtimore. 

 
 

-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 gjashte mujorshit të parë të vitit 2022 janë 
pranuar 425 kërkesa për legalizim të ndërtimeve pa leje, ku janë certifikuar-legalizuar 221 
objekte si dhe janë përfshirë në listë të pritjes 140 objekte, ndërsa kërkesat tjera janë në 
proces të trajtimit apo janë mbyllur. 
Nëse i referohemi vetëm gjashte mujorshit të vitit 2022 janë pranuar gjithsejtë 56 kërkesa, 
ndërsa janë lëshuar 186 shkresa. Shkresat e lëshuara janë: certifikata legalizimi 50, vendime 
për përfundim të punimeve 0, të përfshira në listën e pritjes 49, kërkesa për regjistrim në 
kadastër 25, njoftime për pagesë 23, plotësim lënde 35 si dhe tërheqje nga procedura 2. 

 
 

Me 20.01.2022 është mbajtur takimi i radhës për këtë vit rreth procesit të Legalizimeve të 
ndërtimeve të ndërtuara pa leje ndërtimore me USAID-in dhe Përfaqësueses të MMPHI-së. Në 
këto takime kryesisht është diskutuar rreth zhvillimit të procesit për legalizimin e ndërtimeve pa 
leje si dhe hapat që do të merren në këtë vit deri në mbyllje të procesit. Vlen të ceket se si 
rezultat i arritjeve më të mira të treguara nga DUP në procesin e legalizimit, vitin e kalua 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. 

 
 



 

 

 

 

Me 06.06.2022 eshte mbajtur aktivitet Legalizo Ndërtimin-Aktiviteti për informimin e 
drejtpërdrejt të qytetarëve për procedurat e aplikimit dhe përfitimet nga procesi i legalizimit të 
ndërtimeve pa leje ka vazhduar në Komunën e Suharekës. Jane shperndare materialet 
informuese ne pika te caktuara te qytetit nga data 6 deri me datë 10 qershor. 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067374113736&__cft__%5b0%5d=AZXFzHPI0fmrQA_AbVU862L9GVwnzHplPopgLDk7eBsZVteL4u6OlRu-Hq14RXqDN03pjGIcCibJEPVFUiK047OAF-dOEU6z55xWmBNyRIBLJmaFcMYu5f2nfNGWov35TAo9yLCjCs72O7mC7D3u4ErSJ-HpgzvwdfkrX2HZVkLq8ZpmYwc3v6OVbK5GuyLJqSCpiWDBkcrEuLtD03P_hcAi&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

 

Me 07.06.2022 nga ana e USAID-ite është organizuar Punëtori për Legalizimin e ndërtimeve pa 
leje. Ne këtë punëtori kanë qene te pranishëm 3 zyrtar dhe dy drejtor te komunës sonë. Nga ana 
e komunave tjera si dhe komunës është raportuar rreth te arriturave te deritanishme ne këtë 
proces. Nga te pranishmit është vlerësuar larte puna e Komunës se Suharekës ku u cilësuar një 
nder komunat shembull për trajtimin e lëndëve të LEGALIZIMIT ne çdo aspekt. Pos tjerash u 
kërkua qe te vazhdohet me dhenje prioritet te lendeve te legalizimit duke pas parasysh afatin e 
fundit për aplikim i cili është deri me 4 shtator 2022. 
 

 
 

 

Gjendja aktuale-Dita ditës numri i kërkesave rreth legalizimeve të ndërtimeve pa leje po rriten. 
Stafi i DUP-së vazhdon të bënë të pamundurën që deri në shtator të këtij viti 2022 të gjitha 
kërkesat e parashtruara për legalizim të procedohen. 

 

Hapat e mëtejme-Meqenëse Komuna e Suharekës ka marr mbështetje nga programi i USAID-it 
ashtu si në vitin 2021 edhe në vitin 2022 vazhdon të bahet maksimumi për informim të gjerë të 
opinionit rreth këtij procesi. Në kuadër të fushatës për sensibilizim të opinionit janë bërë 
njoftimet publike të cilat vazhdojnë edhe më tej të shpërndahen në qytet. 

 

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



 

 

3 Punë të përgjithshme në bashkëpunim me Drejtoritë dhe Institucione tjera 
1. Hartimi i HZK-së në bashkëpunim me EKP, KE, Stafin e urbanizmit, Ndërmarrjet Publike 

dhe Private, kryesi të vendbanimeve dhe lagjeve të qytetit, etj. 
2. Inicimi i procedurave për projekte kapitale të DUP. 
3. Koordinim dhe bashkëpunim me të gjitha Drejtoritë për realizim sa më të mirë të 

Projekteve me rëndësi për Komunën. 
4. Pjesëmarrje në shumë komisione të ndryshme. 
5. Dorëzim të raporteve të ndryshme varësisht nga kërkesat. 
6. Pjesëmarrje e stafit në trajnime të shumta me karakter të ndryshëm pune . 

 

4 Përmbyllje 

Gjashte muajt e parë i vitit 2022 për DUP kanë qenë me angazhim të shtuar në përmbylljen e 
lëndëve të bartura nga viti paraprak, përmbylljen e procesit planifikues të HZK-së, hartimin e 
raporteve, programeve, etj. Në përgjithësi puna vazhdon të kryhet mirë edhe përkundër numrit të 
kufizuar të stafit. Këtë periudhë, puna më e madhe është përqendruar në kompletimin e draftit të 
HZK-së duke përfshirë rekomandimet e MMPHI-së dhe procedimit sa më të shpejt të tij për 
diskutim publik në përputhje me dispozitat ligjor në fuqi dhe Planin Zhvillimor Komunal 2019-
2029. 
Nga DUP gjithashtu prioritet ka pasur edhe Pajisjes me pëlqim nga MMPHI-ja për Raportin e 
Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Hartën Zonale të Komunës, përmbylljen e procesit të shqyrtimit 
publik të HZK-së si dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetareve e sidomos të Kushteve, Lejeve 
ndërtimore, Legalizimit të objekteve, inicimin e procedurave për projekte kapitale etj. 

Vlen të ceket se: 

- Në nivel të drejtorisë vazhdon të rritet transparenca e punës. 
- Vazhdojnë të trajtohen me prioritet  lëndët varësisht nga kategoria e tyre. 
- Numri i takimeve me qytetarë vazhdon të rritet çdo ditë. 
- Është përmirësuar komunikimi me nivelin qendror në veçanti sa i përket MMPHI -së. 
- Edhe përkundër mbingarkesës në punë vazhdon angazhimi i zyrtarëve në arritjen e objektivave të 

DUP. Sfidë: Sfidat pothuajse janë të njëjta me ato të specifikuara në raportin paraprake të DUP-së, 
ku vlen të ceken disa prej tyre: 
- Mungesa e zyrës së planifikimit dhe stafit të nevojshëm dhe profesional për të. 
- Mos funksionimi i data bazës komunale ne softwerin qendror apo lokal për lexim të planeve 
dhe mos aktivizimi i licencave të GIS-it në disa kompjuter. 
- Hapësirat e ngushta të punës dhe mungesa e një salle për shpalosje të planeve, për shqyrtime 
publike apo mbajtje të takimeve konsultuese me qytetar. 
- Mos furnizimi me vite me letër, ngjyrë si dhe mos funksionalizimi i aparaturës për shtypje të 

hartave. 
- Zgjatja e procesit të hartimit të HZK-së si pasoj e vonesave në aprovim të PZHK-së. 
- Ndikimi i MMPHI-së në mos përmbylljen në fazën finale të disa projekteve të PRrH. 
- Ngarkesat me punë shtesë në drejtori, mungesa e stafit të mjaftueshëm për përballim të 



 

 

proceseve të caktuara si atyre te planifikimit, legalizimit dhe nevoja e punës jashtë orarit të punës. 
- Siguria jo e mjaftueshme në vendin e punës si rezultat i qasjeve direkt të palëve me zyrtaret. 
Me përkushtim të madhe është punuar në këta gjashte mujor sa i përket proceseve të planifikimit në 
drejtori, ku këtë gjashtë muaj është arrit të merret pëlqimi për VSM të HZK-së, Pëlqimi nga 
MMPHI-ja dhe Asambleja komunale për vendosjen e HZK-së në diskutim publik si dhe përmbyllja e 
procesit të shqyrtimit publik të HZK-së. Në bazë të rrjedhës se deritanishme të punëve në këtë 
fushë besojmë që procedimi për aprovim i HZK-së do të bëhet së shpejti. 
Me respekt, I dorëzohet: Kryetarit të Komunës, Dosjes së Drejtorisë. 

 

 

 

 

 

SH.S.U DREJTORI i DREJTORISe: 

Nexhmije LOSHI DURMISHI Visar KUQI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI, SPORT DHE MËRGATË 

 
Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë gjatë këtyre muajve ka realizuar aktivitetet e më 
poshtme të ndara në bazë të sektorëve. Poashtu vlen të theksohen vështirësit e shfaqura në realizimin 
e detyrave dhe obligimeve të drejtorisë tonë. 
DKRSM-ja ka bërë takime pune tanimë me tre komuna, si ajo e Vushtrrisë, Rahovec si dhe Malishevë. 
Me të cilat shkëmbyem idet dhe përvojat tona për një menaxhim më të sukseshëm. 
Gjatë këtij tre mujori është mbajtur vetëm një takim me përfaqësues të MKRS, i cili është bërë si 
inciativë e Florim Kryeziut, Udhëheqës i Divizionit të Infrastrukturës Sportive, Departamenti i Sportit. 
Në këtë takim secili Drejtor Komunal ka raportuar gjendjen faktike për infrastrukturën sportive në 
komunat përkatëse.  
Është mbajtur një puntori tre ditore në qytetin e Durrësit së bashku me DKA-në me temën “Ndërtimi i 
kapaciteteve për avancimin dhe ngritjen e cilësisë në arsim në komunën e Suharekës.”  
Është bërë përgaditja e programit të bursave për mbështetjen e studentëve të fushës së kulturës, 
bursa këto të lëshuara nga MKRS-ja për profilet deficitare të cilat i konsiderojnë se kanë nevojë për 
ngritje të kapaciteteve njerëzore e që i mungojnë skenës kosovare të artit. 
Janë mbajtur takimet për performancë vazhdimisht, duke shqyrtuar raportin e vitit të fundit si dhe 
duke punuar për një raport për performancë më të mire për këtë vit. 
Gjatë këtij tremujori është bërë edhe takimi i taskforcës për organizimin e pastrimit të ambientit. Janë 
bërë përgaditjet për aktivitetet kulturore për vetëdisimin për mbrojtjen e ambientit.  
Kan filluar takimet në kuadër të puntorisë nga UNDP për bashkëpunimin ndër-sektorial për ndryshime 
klimatike, me temën “Fuqizimi i veprimit local për klimën”. 
DKRSM-ja ka mbajtur takime pune edhe me Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë në kuadër të 
projektit “Gender and Secrity”, ku ky projekt synon të adresoj kërcënimet dhe rreziqet me të cilat 
përballen grate në komunitet si dhe dhunën në familje në përgjithësi.  
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Gjithashtu OSCE – zyra në Prizren ka mbajtur aktivitetin “Prezantimi dhe pjesëmarrja e grave në 
vendimarrje në Komunën e Suharekës”, ku pjesmarrëse ishte edhe DKRSM-ja. 
Është realizar edhe takimi i parë me Liaison Monitoring Team, ku z. Peter u njoftua për planprogramin 
e drejtorisë për vitin 2022, si dhe për të gjitha investimet kapitale që do të realizohen gjatë këtij viti. 
Takim pune me Urim Sallakua, Drejtor i Bibliotekës së AAB-së, me të cilin diskutuam për një fuksionim 
më të mirë të bibliotekës, ripërpulimin e një rendi shtëpiak, një statusi të ri si dhe të njejtit ja adresuam 
një kërkesë për bashkëpunim dhe përkrahje në projektet tona, në zhvillimin e bibliotekes. 
Gjatë kësaj periudhe kemi komunikuar me Zyrtarin e Lartë Koordinues Ndërkufitar, DBNN në kuadër të 
Programit Kosovë-Maqedonia Veriore nga Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal z.Flurim Arifin për 
Marrëveshjen e Bashkëpunimit tripalëshe mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, e 
cila mundëson realizimin e projektit “Krijimi i rrjetit bibliotekar në Kosovë”, e cila marrëveshje ka 
rrjedhur pas një projekti të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës përmes programit Fullbright me 
mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Kosovë. 
U hap Këndi Arkivor i Suharekës në biblotekën e qytetit “Hajdin Berisha” nga Drejtoria e përgjithshme e 
arkivave – Tiranë. 
Takim pune me Skender Boshtrakaj, ku gjatë këtij takimi u diskutua për një rifunksionalizim të Muzeut 
të qytetit.Gjetja e një mënyre menaxhimi më të lehtë dhe më funskionale për muzeun. 
Hartimi i një memorandum bashkëpunimi në mes të DKRSM-së dhe Shtëpisë së Fellbach, për 
shfrytëzimin e hapësirave të qendrës nga trupa teatrale e qytetit, si dhe rihartimi i një kërkese për 
MKRS për themelimin e teatrit. 
Rregullimi i nyjeve sanitare në bibliotekë, muze dhe në palestër. Duke përfshirë këtu kaldanë, rrjedhjen 
e ujit, reflektorë, si dhe është bërë ndrrimi i teknikës së bardhë në disa tualete. 
Është bërë pranimi i kërkesave, ankesave, njoftimeve, faturave dhe shqyrtimi i tyre.  
Takime me OJQ të ndryhme janë mbajtur pothuajse çdo ditë. 
Është përfunduar raporti përfundimtar i OJQ-ve për vitn 2021, i kërkuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë 
/Zyra e Kryeministrit. 
 
 
Sektori i Kulturës  
 
Gjatë këtij tre mujori të pare të vitit, sektori i kulturës ka zhvilluar aktivitete të ndryshme.  
Me 15 Shkurt u shënua dita e Flamurti Ashkali, ku kjo festë u mbështet nga DKRSM-ja me një program 
kulturoro-edukativ i mbajtur nga fëmijët e këtij komuniteti si dhe një darkë ku pjesëmarrës ishin 
përfaqësues nga komuniteti ashkali, përfaqësuesja e OBCE-së, përfaqësues nga instutucionet e 
komunës etj. 
15 Shkurti “Dita e Pavarësisë së Kosovës” këtë vit u shënua vetëm me anë të homazheve dhe dekormit 
të qytetit dhe lapidareve me flamuj. 
Dita e Gruas u shënua me një ekspozite nga piktoret gra nga të gjitha trevat shqiptare si dhe një koktej 
i cili u organizua nën patronatin e DKRSM-së. Hapja e ekspozitës u bë në shtëpin e Fellbach-ut, në të 
cilën morën pjesë gjithëse 46 piktore gra. Motivi i kësaj ekspzite mund të kuptohej edhe nga emri “Më 
shumë se kaq”. Eventi ka vazhuar me koktejin me këtë agjend: në ora 9:00 vizitë tek shtëpija e të 
moshuarve “Jetimat e Ballaknit” në Gjinoc ku edhe ju dhurua nga një lule të gjitha grave të shtëpisë, 
pastaj në ora 10:00 ka filluar koktej, pas fjalimeve të figurave udhëheqëse të Komunës 15 gra 



 

 

sipërmarrëse u dekoruan me nga një mirënjohje për kontriubutin e tyre në biznes dhe për ndihmën që 
i ofrojnë grave tjera me anë të biznesit të tyre. Eventi ka vazhduar me hapjen e diskutimit rreth Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas / sfidat në ngritje dhe menaxhim të biznesit. Pjesa e dytë e ditës ka vijuar me 
shpërndarjen e luleve në sheshin e qytetit. 
Homazhe për nderë të dëshmorëve, në data e rënjës të secilit prej tyre. 
 
 
Sektori i Sportit 
 
Me 20 Shkurt në qytetin e Istogut është mbajtur Kampionati i dytë i Kosovës në Lojën me Kapuça e 
organizuar nga Klubi Alpin Podguri, nën patronatin e  Federatës së Lojrave dhe Sporteve Tradicionale të 
Kosovës. Pjesëmarrës nga komuna e Suharekës ishin 7 persona të moshës së shtyer së bashku me 
shoqatën për trashëgimi kulturore “Plisi”. DKRSM-ja i ka mbështetur duke i siguruar transportin. 
Shoqata “Sporti Shkollor” e cila mbështetet nga DKRSM-ja ka mbajtur për herë të parë në Komunën 
tonë gara shkollore në kategorin e femrave dhe të meshkujve në Hendboll. 
Shoqata “Sporti Shkollor” gjithashtu ka organizuar edhe turneu e pingpongut  në kategorin e femrave 
dhe meshkujve të shkollave fillore dhe të mesme. 
Sigurimi i transportit për KB “Golden Egale Ylli” për në qytetin e Pejës për turneun “Kupa e Kosovës”. 
Shkolla futbollit “Suhareka” ka bërë implementimin e projektit “Organizimi i turneut për vajza”, projekt 
ky i mbështetur nga MKRS-ja. 
Gjatë muajit Mars u mbajt turneu memorial “Murat Suka dhe Herolinda Berisha” në volejboll. Në këtë 
turne morën pjesë KV “Golden Eagel Theranda” dhe KV “Feronikeli”. Ky turne është mbështetut nga 
DKRSM-ja. 
Qyteti i Suharekës është zgjedhur qytet nikoqir për mbajtjen e turneut YDF-së në të dyja konkurrencat 
për grupmoshën U14. 
 
Sektori i Rinisë 
 
Gjatë muajt Shkurt është realizuar edhe projekti “Përkrahja e të rinjve për kyçje më të lehtë në tregun 
e punës përmes puntorive”, projekt ky i financuar nga MKRS-ja dhe i zbatuar nga AZHR-ja. Qyteti ynë 
ishte nikoqir i këtij projketi, ku 50 të rinjë dhe të reja, nga komunat e Suharekës, Rahvocit dhe 
Malishevës, u mundësua të ndjekin trajnimin me modulet:” CV dhe Letra Motivuse” dhe “Plani i 
Biznesit dhe Ndërmarrësia”. 
Institucioni parashkollor  “Melodia” për nderë të Ditës së Nënës ka zhvilluar një aktivitet me qëllime të 
shumta edukative që të rritet vetëbesimi tek fëmijët. Ky aktivitet u manifestu me një shëtitje me 
bicikleta në sheshin e qytetit, ku fëmijet paten edhe përcjelljen nga Policia e Kosovës.  
Dita e Pranverës u shënua me një aktivitet nga fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme, të cilët 
pikturuan në një pëlhurë për një motiv të përbashkët “Ambienti që duam”. 
 
Sektori i Mërgatës 
 
Sektori i mërgatës akoma mbetet pasiv. Gjatë kësaj periudhe zyrtari i mërgatës, ka siguruar statistikat e 
fundit që janë bërë nga ky sektor. Këto statistika i takojnë viteve 2010 – 2011. Gjithashtu është 



 

 

diskuturar për ndryshimin e variablave të atyre përqindjeve, si dhe mundësit e zbatimit të një matje 
statistikore tjetër. 
 
Biblioteka 
 
Gjatë muajit Janar numri i lexuesëve  në salla ishte 405. Libra të lexuara ishin: Në sektorin e fëmijvë të 
regjistruar 226 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 388 copë. Kurse në sektorin e të 
rriturve të regjistruar 201 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 372 copë.   
Muaji Shkurt numri i lexuesve në salla ka arritur në 411. Libra të lexuara ishin: Në sektorin e fëmijvë të 
regjistruar 95 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 391 copë. Kurse në sektorin e të 
rriturve të regjistruar 38 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 308 copë.   
Kurse gjatë muajit Mars numri i lexuesve në salla ishte 168. Libra të lexuara ishin: Në sektorin e fëmijvë 
të regjistruar 23 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 322 copë. Kurse në sektorin e të 
rriturve të regjistruar 32 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 281 copë.   
 

 
Muzeu 
 
Janari ka filluar me realizimin e dy reportazhe me  televizionet tona: njerën nga RTK-1 në Kostercë 
lidhur me Kalanë e Kostercit  dhe tjetrën me TV7 në Qadrak në Kullën e Jonuz Tafollit.  
Reportazhet televizive kan vazhuar të mbahen edhe muajt në vazhdim.  
Njëkohësisht me kërkesëtë Kryetarit Lnd dt.15.11.2021 numër protokolli 10/016/71065 ka vazhduar 
puna në teren duke shpërndarë njoftimet e MKRS-së të sjellura nga Qendra Regjionale per Trashëgemi 
Kulturore, familjeve, pronarëve apo instuticioneve fetare lidhur me objektet që janë nën mbrojtje të 
përkohshme nga shteti.  
Vizitorët në muze gjatë kësaj periudhe nuk janë të shumtë në numër, por interesimi për vizitat në muze 
nuk ndalen. Vizitorët më të shpesht janë fëmijët e shkollave fillore dhe atyre të mesme, gjithashtu 
edhe studiuesit të cilët kanë nevojë për informata shtesë sa i përket trashëgimis kulturore të qytetit 
tonë. 
 
Palestra Sportive “13 Qershori” 
Gjatë periudhës raportuese në Palestrën Sportive “13 Qershori” janë zhvilluar gjithsejt 20 aktivitete 
sportive ku përfëshihen seanca stërvitore për klubet dhe lojë. Klubet të cilat zhvillojnë aktivitet në 
palestër janë: KB “Ylli”, U-12, U-16, U-18; Studenqani, KB “Theranda”, KV “Gjinoci”, KV “Theranda”, KB 
“Tirana”, KB “Theranda”, “Qeliku”, “Puma”, KB “Prizreni”. 
 
 
Të bashkangjitura në këtë raport do të gjeni edhe disa fotografi të aktiviteteve të Drejtorisë për 
Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë, në tre mujorin e pare të viti 2022. 
 



 

 

 

 
 
Turneut YDF-së në të dyja konkurrencat për grupmoshën U14. 
 



 

 

 

 
 
 
Hapja e Këndit Arkivor të Suharekës. 



 

 

 
 
Turneu memorial “Murat Suka dhe Herolinda Berisha”, pjesëmarrës KV “Golden Eagle Theranda” dhe 
KV “Ferronikeli” 
 

 
Turneu i vajzave në futbollin e vogël, i organizuar nga Shkolla e Futbollit “Suhareka” 



 

 

 

 
Dita e Pranverës, fëmijet e shkollave fillore dhe të mesme duke pikturuar në natyre. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 Marsi. 



 

 

 
Takime pune me Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë në kuadër të projektit “Gender and 
Secrity”. 

 
 
OSCE – zyra në Prizren, aktiviteti “Prezantimi dhe pjesëmarrja e grave në vendimarrje në Komunën e 
Suharekës” 



 

 

 
 
Projekti “Përkrahja e të rinjve për kyçje më të lehtë në tregun e punës përmes puntorive”, projekt ky i 
financuar nga MKRS-ja dhe i zbatuar nga AZHR-ja. 
 



 

 

 

 
 Organizimi i turneut në Hendboll nga shoqata “Sporti Shkollor” 



 

 

 

 
 
Homazhe për nderë të Ditës së Pavarësisë së Kosovës. 



 

 

 

 
 
15 Shkurt, Dita e Flamurit të Ashkalive. 



 

 

 

 
Turneu i pingpongut, i organizuar nga shoqata “Sporti Shkollor” 
 



 

 

 

 
Kampionati i dytë i Kosovës në Lojën me Kapuça e organizuar nga Klubi Alpin Podguri, nën patronatin e  
Federatës së Lojrave dhe Sporteve Tradicionale të Kosovës, në qytetin e Istogut. 
Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë gjatë këtyre muajve ka realizuar aktivitetet e më 
poshtme të ndaranë bazë të sektorëve. Poashtu vlen të theksohen vështirësit e shfaqura në realizimin 
e detyrave dhe obligimeve të drejtorisë tonë. 



 

 

Muaji Maj filloi me vizitën zyrtare në Kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Vizitë kjo e fokusuar në temat 
kryesore si kultura dhe rinia. Gjithashtu gjatë kësaj vizite patëm mundësi të njihemi dhe t’I 
shkëmbejmë përvojat tona me dy Drejtoreshat e Rinisë së Tiranës. 
Takimi me shoqatën “Sytë kërkojnë dritë” rezultoj pozitiv, ku dy palët u dakorduam për mbajtjen e një 
koncerti artistikë për personat me aftësi të kufizuar. 
Komuna e Suharekës tregoj gadishmëri të jet pjesë e minimaratonës humanitare “Vrapo për Autizmin 
2022”. Gjatë takimit me OJQ-në “Replay Peace” u dakorduam që të participojmë edhe ne në këtë 
minimaratonë. 
Për nder të ditës së fëmijëve, 1 Qershori DKRSM-ja dha një donacion të vogel për Institucionin 
Parashkollor “Flutura”. Në këtë donacion përfshihen disa libra me përralla. 
Takimi me disa nga profesorët e Suharekës u mbajt me qëllimin që të vazhdohet me hulumtimin për 
dokumentet  për vrasjet e qytetarëve të Suharekës në Masakrën e Tivarit. 
Puntori tre ditore me USAID Kosova, ku pjesëmarrës ishin gjithë Drejtorët e Drejtorive Komunale dhe 
zyrtarë të ndryshëm të Komunës së Suharekës. 
Rregullimi i nyjeve sanitare në bibliotekë, muze dhe në palestër. Duke përfshirë këtu instalimin e 
rrymës, rrjedhjen e ujit, reflektorë, si dhe është bërë ndrrimi i teknikës së bardhë në disa tualete. 
Është bërë pranimi i kërkesave, ankesave, njoftimeve, faturave dhe shqyrtimi i tyre.  
Takime me OJQ të ndryhme janë mbajtur pothuajse çdo ditë. 
Pagesa e faturave të ndryshme, si dhe raportimi i borxheve të mbetura. 
Hartimi i kornizës afatmesme buxhetore. 
Hapja e thirrjes publike për subvencionimin e OJQ-ve, klubeve sportive dhe individëve. 
Filluan edhe tre projekte të investimeve kapitale. 
 
 
Sektori i Kulturës 
 
Dita e Tokës u shënu me aksionin një javorë të pastrimit, ku moren pjesë të gjitha grupet e shoqëris 
civile, duke filluar nga aktorët, sportistët, piktorët, shoqatat e ndryshme, OJQ etj. Gjithashtu për nder 
të Ditës së Tokës një grup piktorësh së bashku me Menaxherin e Kulturës së DKRSM-së, Refki 
Gollopeni, pikturuan një mural në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare “Rexhep Kuçi”, me një 
mesazh, “Ta ruajm Natyrën, Shëndetin, Familjen”. 
Institucioni Parashkollor “Fluturat” shënoj ditën e Qerdhës, e cila u përcjell me shumë aktivitet të 
fëmijëve nga të gjitha qerdhet e qytetit. 
Gjimnazi “Jeta e Re” këtë vitë bëri 50 vite të themelimit. Nxënësit e kësaj shkolle festuan me aktivitete 
kulturore të shumta. 
Dita Ndërkombëtare të Librit u shënu me një orë letrare, e mbajtur nga poetët nga Suhareka dhe 
Prizereni. 
Dita e të zhdukurve të luftës u shënua me një projekt, i cili i ka bashkuar artistët e Arteve Pamore dhe 
artistët e Arteve Dramatike. Ky prjekt i titulluar “Unë hala pres kur t’troket Dera” u mbajt në sheshin e 
qytetit. 
Dita e shkollës së SHMT “Skender Luarasi” u shënua me aktivitete kulturore, këngë, valle dhe ekspozitë 
nga nxënëit e kësaj shkolle. 
“Pranvera Poetike” u rikthye sërisht në Suharekë. Në këtë aktiviet morën pjesë krijues nga gjitha trojet 
shqiptare, të cilët edhe interpretuan shkrimet e tyre në orën letrare të mbajtur në këtë ditë. 



 

 

Për nder të 1 Qershorit, ditës së fëmijëve së bashku me Shoqatën “Autizmi” në Suharekë organizuam 
një piknikë për fëmijët e prekur nga autizmi. 
U organizua dhe u mbajt koncerti festiv për FC “Ballkani” Kampion. 
U organizua dhe u mbajt koncerti festiv për KB “Golden Eagel Ylli” Kampion. 
11 Qershori në qytetin tone u shënua me një aktivitet madhështor, koncertin e motorristave. 
Dita e Çlirimit të Suaharekës u shënua me homazhe, akademi përkujtimore, koktej për veteranët në 
oborrin e komunës, marshi i veteranëve, si dhe në fund koncerti festiv në sheshin e qytetit. 
Karnevalet “Golden Eagle” u mbajtën në mënyrë spektakolare në qytetin tone, ku pjesëmarrës aktiv 
dhe ata pasiv ishin mbi 20.000 persona. Grupet pjesëmarrëse të cilitë performuan atë ditë ishin 25 në 
numër, nga shtetet e ndryshme të botës si, Spanja, Brazili, Italia, Anglia, Sllovenia, Maqedonia, 
Shqipëria dhe Kosova. 
 
Sektori i Sportit 
Loja finale e Ligës Unike në mes të KB “Golden Eagle Ylli” dhe KB “Peja” u mbajt në palestrën e qytetit 
të Pejës “Karagaq”. 
Tenis Festival 2022 u mbajt edhe në Suharekë, ku rreth 1000 nxënës të shkollave fillore të Mohave 5-8 
vjeç ishin pjesëmarrës të këtij festivali sportiv. 
FC “Ballkani” shpallet kampion në Superligën e Kosovës 2022. 
KB “Golden Eagle Ylli” shpallet kamion në Superligën e Kosovës 2022. 
Mbajtja e Turnirit tradicional në Studençan në futbollin e vogël “Studençani nderon dëshmorët”. 
Shpallja kampion e SH.F.M.U “Dituria” në kuadër të sportit shkollor, në garat republikane në volejboll. 
Edhe në Suharekë nëpërmjet mesazhit me letër të bardhë (White Letter) e cila simbolizon dërgimin e 
mesazhit të paqes në botë, shënohet Dita Ndërkombëtare e Sportit për Zhvillim dhe Paqe. 
Klubi Atletik Theranda 1992, shënoj suksese të jashtëzakonshme me kupa, mdealje e tituj. 
Mbi 500 motorriste nga i gjithë rajonit, me 11 Qershor vërshuan rrugët e qytetit tonë. 
Theranda Motocross kampion në Kosovë. 
Mbajtja e Turnirit përkujtimore “Sadik Ramadani” në Sopijë, ku pjesëmarrës ishin 64 ekipe nga e gjithë 
Kosova. 
Dita Olimpike në Suharekë u shënua me aktivitete sportive dhe kulturore nga fëmijët e shkollave 
fillore. 
 
Sektori i Rinisë 
 
Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Kosovës –Dega në Suharekë organizuam një garë e ndihmës së 
parë me nxënësit e tri shkollave të mesme të qytetit. 
Takimi me Këshillin Rinor të Gjimnazit “Jeta e Re” dhe grupin e Arkeologëve u mbajt me një qëllim, siç 
është, dizajnimi i jet-ës rinore në qytetin tonë. 
Këtë vit jemi bërë pjesë e projektit Kosovo Youth Participation. Në sesionin informues të këti projekti 
morën pjesë nxënësit e shkollave të mesme të cilët mund të jenë përfitues në fund të projektit të 
grandeve rinore të leshuara nga organizata dhe do të pajisen me certifikata. 
 
 
 
 



 

 

Sektori i Mërgatës 
 
Sektori i mërgatës akoma mbetet pasiv. Ky sektor aktivitet e tij i realizon vetëm në kohen e sezonës së 
pushimeve, kur edhe mërgata është në Kosovë. 
 
Biblioteka 
 
Gjatë muajve Prill, Maj dhe Qershor numri i lexuesëve  në salla ishte 552. Libra të lexuara ishin: Në 
sektorin e fëmijvë të regjistruar 42 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 702 copë. Kurse 
në sektorin e të rriturve të regjistruar 29 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 610 
copë.   
 
Muzeu 
Reportazhet televizive kan vazhuar të mbahen edhe në tre mujorin e dytë të vitit. Vizitorët në muze 
gjatë kësaj periudhe nuk janë të shumtë në numër, por interesimi për vizitat në muze nuk ndalen. 
Vizitorët më të shpesht janë fëmijët e shkollave fillore dhe atyre të mesme, gjithashtu edhe studiuesit 
të cilët kanë nevojë për informata shtesë sa i përket trashëgimis kulturore të qytetit tonë. 
 
Palestra Sportive “13 Qershori” 
 
Gjatë periudhës raportuese në Palestrën Sportive “13 Qershori” janë zhvilluar gjithsejt 26 aktivitete 
sportive ku përfëshihen seanca stërvitore për klubet dhe lojë. Klubet të cilat zhvillojnë aktivitet në 
palestër janë: KB “Ylli”, U-12, U-16, U-18; Studenqani, KB “Theranda”, KV “Gjinoci”, KV “Theranda”, KB 
“Tirana”, KB “Theranda”, “Qeliku”, “Puma”, KB “Prizreni”. 
Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar edhe ndeshjet e Superligës së Kosovës në Basketboll, 
duke përfshirë këtu edhe lojt finale në mes të KB “Golden Eagle Ylli” dhe KB “Trepça”. 
 
Të bashkangjitura në këtë raport do të gjeni edhe disa fotografi të aktiviteteve të Drejtorisë për 
Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë, në tre mujorin e dytë të viti 2022. 
 



 

 

 
Dita Olimpike e Kosovës e mbajtur me nxënësit e shkollave fillore. 

 
KB “Golden Eagle Ylli”, shpallja kampion. 



 

 

 

 
Dita e Shkollës Teknike “Skënder Luarasi” 



 

 

 

 
Pranvera poetike në Suharekë. 



 

 

 

 
Turniri “Sadik Ramadani” në fshatin Sopijë. 



 

 

 

 



 

 

 
FC “Ballkani”, shpallja kampion. 
 

 
Puntoria tri ditore me USAID – Kosova. 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
Festa e Ditës së Çlirimit “13 Qershorit”, duke përfshirë këtu akademin përkujtimore, marshin e 
veteranëve si dhe koncertin festiv. 



 

 

 

 
Dita e Paqës e shënuar me aktivitete sportive. 



 

 

 

 



 

 

 
Java e pastrimit me klubet sportive, OJQ-të dhe shoqërit civile. 

 



 

 

 

 
Dita e Qerdhës e shënuar nga fëmijët e Institucionit Parashkollor “Flutura” 



 

 

 

 
Dita e Shkollës së Gjimnazit “Jeta e Re”. 



 

 

 

 
Shënimi i Ditës së Tokës me piktorët e rinjë dhe Menaxherin e Kulturës Refki Gollopeni, ku pikturuan 
muralin në Qendrën Kryesore të Mjekësis  Familjare “Rexhep Kuçi”. 



 

 

 

 
Dita e Librit u shënua me një Orë Letrare nga krijuesit tanë dhe nga ata të qytetit fqinj Prizreni. 



 

 

 

 
 Dita e të zhdukurve në qytetin tonë me artistet e Arteve Pamore dhe Arteve Dramatike. 



 

 

 
Gara për ndihmën e parë me Kryqin e Kuq – Dega Suharekë dhe tri shkollat e mesme. 
 

 
Takimi me Shoqatën “Sytë kërkojnë dritë”. 



 

 

 

 
 
Festivali I Tenisit 2022. 



 

 

 

 
Takimin në Tiranë. 



 

 

 
Donacioni për Institucionin Parashkollor “Flutura” për Ditën e Fëmijëve “1 Qershori”. 
 

 
Takimi OJQ “Replay Peace” për minimaratonën humanitare për Autizmin. 



 

 

 
Takimi me profesorët e Suharekës për Masakrën e Tivarit dhe viktimat e Suharekës në këtë masakër.  
 

 



 

 

 
Karnevalet “Golden Eagel” për 18 Qershor, ku morën pjesë mbi 20.000 persona. 
 

 
 



 

 

 
Aktiviteti me Shoqatën “Autizmi” për 1 Qershor. 
 

 
Takimi me Kshillin Rinor dhe grupin e Arkeologëve të Gjimnazit “Jeta e Re” 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     DREJTORIA PËR BUJQËSI, ZHVILLIM RURAL DHE PYLLTARI 
 
 
 

Për: Bali Muharremaj, Kryetar i Komunës së Suharekës 
 

Nga: Ardian Kotorri, Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe 
Pylltari 

Lënda:  Raporti gjashtë mujor 01.01.2022-22.06.2022 
 

Protokoll  

Datë: 22.06.2022 
 

 
 
 
Në bazë të urdhëresës së  Kryetarit mbi raportin e punës gjashtë mujor nga data 01.01.2022-
22.06.2022, ku gjatë periudhës gjashtë mujore kemi punuar si më poshtë :  

 
Përshkrimi i shkurtër i aktiviteteve për gjashtë mujat e parë të vitit 2022 
 
Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari gjatë gjashtë mujave të parë të vitit 2022 ka vazhduar 
punën me angazhime maksimal në realizimin e obligimve dhe detyrave  me të cilat ngarkohët në 
sektorët e saj.  
Gjashtë mujori i parë është karakterizuar me probleme të theksuara financiare të Drejtorisë, pasi 
Ministria e Financave nuk i ka aprovuar 4 projekte të Drejtorisë tonë, konkretisht i ka qit në fondin 
rezervë. Këto projekte janë; 
 
1.Ndërtimi dhe ngritja e serave 
2.Fondi Emergjent për Bujqësi 
3.Ndërtimi ⁄Ngrijta e kapaciteteve të mekanizimit bujqësor për fermer në Komunën e Suharekës 
4.Rregullimi dhe ndërtimi i stalave për bagëti 
Vlera e këtyre projekteve  kap vlerën prej 470 989. 
 

`

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 
REPUBLIC OF KOSOVA 

 KOMUNA – SUHAREKË 
 OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 
 
 
 

 



 

 

Gjithashtu është karakterizuar me fazën e aplikimit të Subvencioneve –Pagesave Direkte nga Ministria 
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Kjo periudhë e aplikimit ka qenë nga data 26 prill deri me 
datë 25 Maj. Poashtu ka pasur zgjatje të afatit edhe për 1 javë, deri me 1 Qershor 2022.  
Gjithashtu në këtë raport vlen të theksohet se zyrtarët e Drejtorisë kanë punuar edhe dy të shtune në 
mënyrë që sëcilit fermerë ti mundësohet aplikimi. 
Numri i fermerëve që kanë aplikuar është 113. 
 
Poashtu në këtë raport vlen të përmenden  edhe projektet kapitale të cilat janë nën menaxhim nga 
DBZHP e që në këtë periudhë kohore janë bërë përgaditjet për inicimin e procedurave dhe janë në 
fazen e tenderimit, Ato janë;  
1.Ndërtimi i sistemit të ujitjes për sipërfaqet bujqësore (Kanal i hapur), Samadraxhë, Reshtan dhe 
Studenqan. 
2.Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Bujqësi dhe Pyltari 
Kët dy projekte janë në fazën përfundimtare të prokurimit dhe shumë shpejtë fillojnë për 
implementim. 
Poashtu gjatë kësaj peridhe në kuadër të programit për zhvillimin e bujqësisë 2022 është bërë edhe 
Thirrja Publike për aplikim për ngrijten SERAVE me participim për kultivuesit e perimeve.    

 
 
Gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore janë pranuar 55 lëndë  për vlersimin e dëmëve nga të cilat dëmët 
nga breshëri në kulturat bujqësore janë 30 kurse pjesa tjetër në blegtori dhe bletari. 
 
Në vazhdimësi janë mbajtur takime me qytetarë, organizata të ndryshme, takime me institucione 
qendrore, si me Ministrinë e Bujqësisë, si dhe takime të ndryshme me ato lokale si dhe vizita jashtë 
vendit. 
 
 

Sektori për Zhvillim Rural dhe Pylltari 
 

Dërgimi i flet paraqitjeve të  rrushit të fermerëve në Rahovec - 120 fletëparaqitje të shitjes së rrushit . 
Regjistrimi i 5 fermerëve  ne regjistrin e fermerëve.  
Përgatitja e flet aplikacioneve për aplikim ne projektet e bujqësisë.  
Vlerësim dëmeve te 15 fermerëve për dëme te ndryshme.  
Pritje ne zyrë e 70  fermerëve për nevoja te ndryshme të interesuar për subvencione dhe grande te 
komunës. 
Vizita ne teren te fermerët pëmtare dhe udhëzime për krasitje.  
Lëshimi i  vërtetimeve për viza për 2 fermer.  
Përgatitje dhe mbajtja e trajnimit me fermer  organizuar nga Drejtoria dhe JICA  japoneze, ku kanë 
marrë  pjesë 48 fermer.  
Trajnim ne Rahovec ne institutin e Vertaris dhe Vreshtarisë, për  sëmundjen “FLAVUSHENCA E ARTE “. 
 
 Vizita në teren për vlerësim t dëmeve në bletari dhe perim – kulturë.  
Vizitëk ëshilluese ne fshatin Sopij  në serë për dezinfektim te saj.  



 

 

Pritje në zyre të 3 fermerëve për problem me vreshta  
Vizitë këshilluese në krasitje të kulturës në disa fshatra të Komunës. 
Vizitë vlerësuese te dëmeve ne bletari. 
 Regjistrimi i 8 fermerëve ne regjistrin e fermerëve te Kosovës 
 
  Vlerësimi i dëmeve te fermerëve ne fshatrat : Neperbisht ,Studenqan ,Sopij  dhe Breshanc ,6 fermer te 
vizituar . 
Pritje ne zyrë e 25 fermerëve te interesuar për subvencione të Komunës dhe Ministrisë  
Këshilla për fermer në zyrë për plehërim te grurit 5 fermer. 
Përgatitja e një materiali te kërkuar nga Ministria Bujqësisë për formën apo mënyrën e vlershmit të 
dëmeve nga komisioni komunal. 
 
 

Sektori për Blegtori 
 
Në kuadër të Drejtorisë  për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari është sektori i Blegtorisë ku kryesisht 
këto janë punët që janë bërë në këtë gjashtëmujor. 

Hartimi i planit të punës për bujqësi dhe blegtori, 

Vlerësimi i dëmeve të shkaktuar nga fatkeqësit natyrore në blegtori. 

Plotësimi i aplikacioneve të fermrëve për subvencionimin e cilësisë së qumshtit dhe viqave për 
majmeri, ku kanë aplikuar 38 blegtor. 

Në bazë të ankesave të qytetarëve për trajtimin e qenve endacak në bashkëpunim me Ambulancen 
veterinare është marr aksion për trajtimin e qenëve endacak. 

Vizita në teren të fermerëve në blegtori, ku janë vizituar 10 fermer blegtoral. 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të bujqëve gjatë kësaj periudhe. 

 Këshilime me fermer dhe udhëzime per subvencione për bujqësi, 

Plotësimi i formularëve për aplikim –Pagesa direkte – subvencione nga MBPZHR, digjitalizimi i 
parcellave, janë plotësuar 614 aplikacione të fermerëve. 

Plotësimi i formularëve CPO - kërkesat për zotimin e mjeteve financiare në 

DBZHRP. 

Takim me antarët e komisionit në përgaditjen e planit-PZHK- hartat zonale. 

 



 

 

Sektori për Pylltari 
 
 
Janë konfiskuar 15.23. m3 dru  dhe në  depo në Shirokë kemi gjithsej  60.10 m3  dru. 
Kemi pasur 115 kerkesa për  damkosje  për pyje private në afat te rregullt dhe 8 kërkesa pas afatit të 
rregullt.. 
Kemi dërgue në gjykat 27 fletparaqitje ku prej tyre 23 kundervajtëse dhe 4 për kallzim penal për 
damtuesit e pyjeve .  
Kemi pasur 3 raste të zjarreve, në  Grejkoc-Sallagrazhd , Mushtisht dhe Budakov ku janë djegur 9/ha në 
pronë shoqërore kryesisht kullosë, shkurre dhe masë drusore ku dami  ka qenë 7.18 m3 dhe 4ha ne 
pyje private.   
Nga gjykata kanë ardhur 16 aktvendime dhe aktë gjykime për damtuesit e pyjeve  ku prej tyre 14 kanë 
qenë pozitive  dhe 2 negative. 
 Kemi përfunduar regjistrimin e rregullt të damëve pyjore në pyje  publike në 6 (gjashtë)  terene pyjore 
që kontrollohën nga  6( gjashtë) roje pylli. 
Kemi percjellur në Drejtorinë Kordinuse Rajonale në Prizeren në zyren e APK-së 225 aktvendime dhe 
aktë gjykime për kompenzimin e dëmit nga dëmtuesit e pyjeve që ju ka bërë AKP-së ku me këto lëndë 
merret juristja e APK-së.  
Tekniku i DBZHRP  ka vulosur 194.01 m3 dru në pyje private ku prej tyre 165.71m3 dru zjarri dhe 
28.30m3 dru teknik.  
Dhe ka dhënë 66 fletë përcjellje për pyje private.  
Në parkun e qytetit të varrezat e dëshmorve kemi bërë prerjen e 2,20m3 dru bungu të cilat kanë qenë 
rrezik për qytetarët. 
Me kërkesën e hetusve policor  kemi bërë me komision 4 vlersime të dëmëve në pyje private në Delloc, 
Maqitevë dhe Mushtisht. 
Me vendim të APK-së  kemi bërë 36 kontrata me qytetar të cilët kanë bërë pagesë në gjirollogarin e 
APK-së të cilët kanë me i pre nga 7m3  dru ahu të cilët dru kanë qenë të paraparë të prehën  në shpatin 
e Dellocit nga  ingjinjeret e pylltarisë. 
 Për qdo muaj bëjmë dorzimin e raporteve mujore  në Drejtorinë  Kordnuese të APK-së në Ptrizren.  
Marrja e planeve operative në oret e hershme te mengjesit dhe në mbramje  për mbrojtjen e  pyjeve 
nga damtuesit ilegal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

. 

Vizitë e Drejtorit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë Ardian Kotorri në fshatin 
Nëpërbisht. 
Dt. 20.01.2022 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vizitë në Komunë të Rahovecit 

 

 

Vizita e drejtorit Ardian Kotorri së bashku me Drejtorin e Bujqësisë së Mamushës Rustu 
Mazrek, në Komunën e Rahovecit tek drejtori i Bujqësisë Berat Duraku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Takim pune me departamentin e Vreshtarisë dhe Verarisë  të Ministrisë së Bujqësisë 

 

 

Takim pune me departamentin e Vreshtarisë dhe Verarisë  të Ministrisë së Bujqësisë. 

Arritja e marrëveshjës për bashkëpunim për hapjen e disa rrugëve fushore.  

Dt. 27.01.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Së bashku me kryetarin Bali Muharremaj, takim pune me këshilltarin e Ministrit të Bujqësisë, 
Petrit Hoxhaj. Diskutim për grandet, subvencionet  dhe mundësitë e bashkëpunimit dhe 
përkrahjës nga Ministria. 

Dt. 31.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vizitë në fshatin Samadraxhë  

 

 



 

 

 

Së bashku me bashkëpunor vizitë në fshatin Samadraxhë tek dy fermerë, Ali Hoti i cili ka në 
plantaciaonin e tij 1 ha ftonjë dhe Elez Musaj 2 ha mollë dhe dardhë. 

Dt. 04.02.2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trjanim 4 ditorë i organizuar nga Drejtoria për Bujqësi në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të 
Grave të Kosovës si dhe Jica Japoneze. 

Qëllimi i trjanimit ishte që t’ju ofrohën njohuritë bazë në ngrijten e kapaciteve të fermerev në 
zhvillimin e brendeve, promvimin e produkteve, analiza SWOT si dhe identifikimi i përparsive 
konkurese. 

Dt.09.02.2022 



 

 

 

Sektori i Pylltarisë -  Konfiskimi i masës drusore nga rojet e pyllit si dhe dërgimi në 
depo ne Shirokë 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Konfiskimi i masës drurore nga rojet e pyllit si dhe dërgimi në depo ne Shirokë. 

Dt.05.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vizitë në fshatin nëpërbisht pas rënjës së breshërit 

 

 

 



 

 

 

 

Së bashku me Kryetarin vizitë në fshatin Nëpërbisht pas reshjeve të breshërit me datë 29.05.2022. Ku 
pas kësaj vizite Kryetari ka marr vendim formimin e komisionit për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara 
në kulturat e dëmtuara bujqësore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inicimi i Koperativës Bujqësore 

 

 

 

Së bashku me Drejtorët e Bujqësisë së Prizrenit, Rahovecit, Mamushës dhe Malishevës, takim me 
përfaqësues të Caritasit Zviceran dhe Shoqatën  e përpunuesve të pemeve dhe perimeve  të Kosovës “ 
PePeKo” disktuim për formimin e një Koperative  të fermerëve që prodhojnë produkte bujqësore.  
Poashtu është vendosur që fillimisht të formohet një koperativë locale në Suharekë pastaj edhe ajo e 
regjionit të Prizrenit. 

Dt.25.03.2022 

 

 

 

 



 

 

Viztë në fshatin Gjinoc tek femeri Sami Muharremaj 

 

 

Gjatë vizitës në fshatin Gjinoc tek femeri Sami Muharremaj. I cili në plantacionin e tij ka 1 ha arrë, 300 
trupa të varietetit Chandler dhe 30 trupa Franquette, të mbjella para 8 viteve. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Në tryezën e organizuar nga OSBE 
 

 
 
Bashkë me Drejtorin e Shërbimeve Publike , Mjedis dhe Emergjenca, Enver Shabani, në tryezën e 
organizuar nga OSBE me temën; Forcimi I regaimeve ndaj rreziqëve të sigurisë nga ndryshimet 
klimatike. Studim parafizilibiteti – Zona e maleve të Sharrit masivit të Korabit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            Vizitë ne fshatin Sopi 
 

   
 

 
 
Viztë në dy vëllezërve femerë nga Sopija, Fazli dhe Xhem Beqiraj. 
Falizu kishte të mbjella 52 ha grurë dhe 11 ha miser dhe 6 ha shalqin, ndërsa Xhema 8ha shalqin e 

pjepër dhe 11 ha misrer. 
 

 



 

 

 
 
Vizitë zyrtare në Turqi 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
Gjatë vizitës zyrtare në Kumluca të Turqisë, ku kam parë nga afër se si zhvillohet bujqësia me 
standarte të larta, ku ky vend eksporton me produkte në pothuajse në të gjitha vendët e botës.  
Kumluca njihet ndryshe edhe si Kryeqyteti i Serave në Turqi, në të cilat kultivohen krysisht 
domatet. 
Dt. 12.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Në sesionin e organizuar nga Caritasi Zviceran me komunat partnere 
 

 
 

 
 
Në sesionin informativ të organizuar nga CARITAS Zviceran me komunat partnere. Fokusi i këtij sesioni 
ishte përditësimi i komunave lidhur me zhvillimet në projekt si dhe elaborimi i modelit të bujqësisë së 
kontraktuar të aplikuar në kuadër të projektit SIRED. 



 

 

 
Caritasi Zviceran edhe ketë vit do ta mbështet Komunën e Suharekës. Sektorët për mbështetje janë; 
• Frutat manore: mjedra, boronica, dredhëza dhe fruta manore të tjera. 
• Produkte pyjore jodrusore, bimë mjekësore dhe aromatike. 
• Përpunimi shtëpiak i perimeve dhe pemëve (pajisje). 
Komuna poashtu mund të përzgjedh edhe sektor të tjerë varsisht kërkesave të fermerëve. 

Dt. 18.05.2022 
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Në Suharekë ka filluar të prodhohet hajvari organik 
 

 
 
 

 
 
 
Edhe në Suharekë është në rritje prodhimi i produkteve organike. 
Shoqata PePeKo ka bërë shpërndarjen e pakove me inpute organike për kultivimim e specave organik. 
Nga këto pako, kanë përfituar 5 fermerë, të cilët do të kultivojnë speca organik në 5 parcela ku pastaj 
do ti dorzojnë tek fermerja Miradie Kabashi e cila do te prodhoj hajvarin organik.  



 

 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit #SIRED, i cili implementohet nga Caritasi Zvicerian në 
Kosovë dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim në partneritet me 10 komuna të 
Kosovës, ku është edhe Suhareka. 
 
 

        Ministri i Bujqësisë Faton Peci vizitë në Komunën e Suharekës 
 
 

 
 
 
Bashkë me Kryetarin Bali Muharremaj, kemi pritur Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural 
Faton Peci. 
Kemi biseduar  për mundësitë e bashkëpunimeve  në mes Komunës dhe Ministrisë. 
Dt. 17.06.2022 

 

 
 
                                                                                                  
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sired?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZQCPaIde7zrC6EhrcsuUu2SpBG7VSmpw3R271X6TACX6EL9y-mCVG3QZneYNBEhsLE4d27NYgpcHQCNlpAKCRIv9bCy7i9W-6CVj7u5YTNfuFiJPNY_n0vYjdj01Tm9HqscirHvytS4uX3Fq6aGtjAhBUpfYLu8ATxuOUyHPmDg&__tn__=*NK-R


 

 

Dëgjim Publik me banorët e fshatit Samadraxhë 
 

 
 
 
Së bashku me Kryetarin Bali Muharremaj, në Dëgjim Publik me banorët e fshatit Samadraxhë. Ku u 
prezantuan shume projekte por me theks të vacantë edhe projektet e  Drejtorisë së Bujqësisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                 
 
                                                                                                                      Drejtori i DBZHP 

                                                                                                                        
                                                                                                                       Ardian Kotorri 
 
                                                                                                                      ______________ 
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DREJTORIA PËR EKONOMI, BUXHET DHE FINANCA 
 

DT.20.06.2002  
 
 

 
RAPORT GJASHTÊ MUJOR PER ZYRTARET      

E DEFB-së NGA 

 
DT.03.01.2022 - 20.08.2022 

 
 

I. Nazim ELSHANI – Koordinator Administrativ-Juridik: 
 

-  206 (dyqind e gjashtë)  Aktvendime të Tatimit në Pronë, - 
 
-  171 (njëqind e shtatëdhjet e një)   Aktvendime për Zbritje Takse, 
 
-  171 (njëqind e shtaëtdhjet e një)   Fletëkthesa, 
 
-  171 (njëqind e shtatëdhjet e një)   Dërgesa, 
 

- 8 (tetë)  Akt përcjellëse Ministrisë së Finanacave në Prishtinë, 
 

- 11 (njëmbëdhjet) Përfundime Drejtorive, 
 

- 17 (shtatëmbëdhjet)  Njoftime të ndryshme, 

 
- 1 (një) shkresë  Dr. për Administratë, 

 
- 3 (tri) Përgjigjje palve të ndryshme, 

 
- Pregaditja e Raporteve javore, një mujore dhe gjashtë mujore për zyrtaret e 

Drejtorisë. Il. Zyra e Tatimit në Pronë: 

1). Ismail BYTYÇI -  Udhëheqësi i Zyrës së Tatimit në Pronë 



 

 

 
-  206 (dyqind e gjashtë) Aktvendime të Tatimit në Pronë, 
 
-  Komunikim me palet, 
 

-  Shqyrtimi i ankesave të tatimpaguesve, 
 
-  Vizitë në teren. 

 

2). Besart BYTYÇI - Zyrtar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme: 

 
 

-M     g  kt  m i   objekteve të' reja1 , 
5 

- Shqyrtimi i Ankesave...........................211. 
 

3). Shqipe BYTYQI - BERISHA — Zyrtare për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme: 

 
-  Inspektime. ..................... ........................  1580 

 

-  Regjistrimi i objekteve te reja....................  291 
 
-  Modifikime. ..................... .......................  151 
 

-  Shqyrtimi i Ankesave. ....... .............  211 

 

4). Urim FANDAJ -  Zyrtar për Vlersimin e Pronës së Paluajtshme: 

 
-  171 (njëqind e shtatdhjet e një) Aktvendime për Zbritje Takse, 
 
-  InspeKtime.1580, 
 

-  Regjistrimi i objekteve të reja................ 291 
 
-  Modifikime. ..................... ..................  151 
 
-  Shqyrtimi i Ankesave. ....... ................. 211 



 

 

5).Arlinda GASHI — Zyrtare për pasuri të paluajtshme : 

 
-  lnspektime..........................................    1580, 
 
-  Regjistrimi i objekteve të reja....................  291, 
 
-  Modifikime...........................................  151, 
 
-  Shqyrtimi i Ankesave. ..............................  211. 
 

6).Hetem SOPA — Zyrtar për vlerësimin e pronave të paluajtshme: 

 
-  Inkasim 453.606.44€,nr.Tatimpagues 4721 e Zyrtares së të hyrave, 
 
-  Lëshimi i qertifikatave nga QPS Nr.258, 
 
-  Puna me 2ale:vendimet nga Menaxheri i TPR-së 211, 
 
-  Përmirsimi i faturave nr.216, 
 
-  Banimi primar Nr.18, 
 
-  Rexhistrimet e pagesave të dështuara 123. 
 

5). Rexhep MANXHUKA — Zyrtar për vjeljen e TPR-së: 

 
Pushim. 

 

III.Sektori për Buxhet dhe Financa: 
 

1).Agim BYLYGBASHl - Udhëheqës i Sektorit për Ekonomi,Buxhet dhe Financa: 

 

Raporti i punés Janar-Qershor 2022-Sektori i Financave: 

 
-  Janë faturuar 2890 biznese në vlerë prej 543.014.00€, 
 
-  Janë faturuar 143 shfrytzues të Pronës Komunale né vlerë prej 172.693.16€, 
 
-  Ka pasur 171 kërkesa të bizneseve për zbritje të Takses në Aktivitet, vlera totale - 86,826.43€, 
 
-  Janë Iëshuar 238 fletépagesa për Regjistrim të automjeteve në vlerë 61.350.00€, 
 
-  Janë Iëshuar 1182 vërtetime dhe 61 qertifikata të ndryshme nga Zyra pér Shërbim të qytetarve, 



 

 

-  Zyra për Regjistrim të Bizneseve ka regjistruar 50 Biznese individuale, 81 SHPK, 101 Modifikime dhe janë   shuar   
15 biznese. 

 

 
Të  Hyrat Vetanake të realizuara deri me 20 qershor 2022: 
 

Tt  H, :t n,:J: se':/iro:est : 456:î0t:îîî: 
 
-  Të Hyrat nga Renta dhe Qiraja..................................... 58.943,80d, 
 
-  Të  Hyrat nga Taksa eq Regj. të Automjeteve.................... 61.350,00€, 
 
-  Totali I Përgjithshëm i të Hyrave Vetanake ........................... 952.437,70€, 
 
-  Totali I të Hyrave ne 6 mujorin e I-re të vitit 2022. 915.822,50d 



 

 

Shpenzimet Janar-20 Qërshor 2022: 
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5 Pagat & MeditjeÎ| 

   
 3 232 03  

 
165 423 0  
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Drejtoria për  Shërbimin Pronësor-Juridik, Gjeodezi  dhe  Kadastër 

 
 

Raport për periudhën kohore 6 muaj 
Janar – Qershor 

2022 
 
 

Përpiluar me datë: 30.06.2022 Sektori i kadastrit 
 

Suharekë, Qershor 2022 
 

 
 
Ky raport paraqet punën e Drejtorisë për  Shërbimin Pronësor-Juridik, Gjeodezi  dhe  Kadastër, për 
periudhën raportuese Janar – Qershor 2022 
 
 
 
Raporti përmbledh aktivitetet e të gjitha njësive organizative të Drejtorisë sonë, duke u koncentruar në 
dy fusha të cilat përbëjnë objektivat e punës sonë. 
 
 

1. Departamenti i shërbimeve pronësore juridike 
2. Departamenti i gjeodezis dhe kadastrit 

 
 
 
 
 
 
 
Raporti është produkt i drejtorisë, më tutje me shkurtesën (DSHPJGJK) 

 



 

 

Përmbajtja 
 

Hyrje………………………………………………………………………………………………………………4 
Përmbledhje ekzekutive………………………………………………………………………………………….5 
 
 
1. Aktvendimet e përpiluara sipas llojit të lëndëve…………………………………………………..1- 
2. Puna me palë me juristin, (Këshillime dhe Sugjerime)………………………………………………...25 
3. Lëshimi i certifikatave dhe kopjeve të planit, puna e sportelit……………………………………...26-27 
4. Regjistrimi, kontrollimi dhe azhurnimi i lëndëve në pjesën grafike………………………………….28 
5. Përpunimi dhe kontrollimi i lëndëve në hartën kadastrale…………………………………………...29 
6. Puna me palë, orientimi – identifikmi në hartë dhe përpilimi i Historiat……………………………..30 
7. Shërbimi pronësor – juridik…………………………………………………………………………….31 
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Hyrje 
 

 

Drejtoria për shërbime pronësore juridike, gjeodezi dhe kadastër, në përputhje me objektivat dhe 
kompetencat e saj, është përqendruar në përmbushjen e Planit të Punës për periudhën Janar – 
Qershor 2022 
 
 
 
Raporti pasqyron veprimet dhe rezultatet e arritura sipas fushave të planifikuara: 
 
 

1. Zbatimi me përpikmëri i legjislacionit përkatës me kompetencat e secilit zyrtar shërbyes 
2. Ofrimi i shërbimeve sa më të mira dhe në kohë sa më optimalë të mundshmë 
3. Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies sipas hierarkisë së Drejtorisë 
4. Ngritja e performancës së punës  
5. Ngritja e performancës së shërbimeve në sportel 
6. Komunikimi professional me palët e interesuara 
7. Zbatimi i sugjerimeve nga hierarkia komunale 
8. Zbatimi i rekomandimeve dhe sugjerimeve nga Agjencioni kadastral i Kosovës 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Përmbledhje ekzekutive 
 

 

 

Përgjatë periudhës Janar – Qershor 2022 DSHPJGJK ka përmbushur një pjesë të rëndësishme të 
detyrave të planifikuara nga stafi i drejtorisë 
 
DSHPJGJK ka realizuar aktivitetet konform përgjegjësive dhe planifikimeve të bëra, duke përfshirë: 
realizimin në plotëni të planit të punës, kornizës së planit të punës për vitin 2022, për periudhën 
raportuese në këtë raport, ofrimin e shërbimeve për qytetarë, bashkëpunimin ndërkomunal dhe 
bashkëpunimin me Agjencionin kadastral të Kosovës si organ mbikëqyrës së punës të Departamentit të 
gjeodezisë dhe kadastrit,  
 
Gjatë kësaj periudhe janar – qershor 2022, janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesat e qytetarëve, të cilët 
kanë parashtruar pranë drejtorisë sonë, të cilat janë shqyrtuar në kohë sa më optimalë të mundshme 
duke u ndalur këtu edhe tek një problem siq është mungesa e theksuar e stafit, si dhe rritja enorme e 
kërkesave të palëve, po ashtu vërehet dukshëm një rritje e madhe dhe një trend në rritje i kërkesave të 
qytetarëve që kërkojnë shërbimet tona si drejtori, megjithatë edhe pse me staf të reduktuar ne kemi 
punuar me kompetencë të lartë duke u munduar që ta trajtojmë me kujdes dhe koherencë çdo kërkesë 
të qytetarëve. 
 
Gjatë kësaj periudhe raportuese, ne kemi përgaditur dhe raportuar disa herë në baza javore dhe 
mujore lidhur me punën dhe aktivitetin tonë 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – 

Ndarje fizike 

 

 
 

Janar Shkurt Mars 
3 4 5 

 

Prill Maj Qershor 
1 5 2 

 

 

 

Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – ndarje fizike ekzekutohen në bazë të titullit juridik – akteve 

juridike që në këto raste kanë qenë Akte Noteriale 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – 

Blerje 

 

 
 

 

Janar Shkurt Mars 

42 53 33 
 

Prill Maj Qershor 

14 5 10 
 

 

 

Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – blerje ekzekutohen në bazë të titullit juridik – akteve juridike 

që në këto raste kanë qenë Akte Noteriale 

 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – 

Dhurim 

 

 

 
 

Janar Shkurt Mars 
36 24 45 

 

Prill Maj Qershor 
8 3 6 

 



 

 

Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – dhurim ekzekutohen në bazë të titullit juridik – akteve 
juridike që në këto raste kanë qenë Akte Noteriale 
 
 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – 
Këmbim 
 
 

 

 

Janar Shkurt Mars 
2 2 0 

 

Prill Maj Qershor 
0 0 0 

 

 

Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – këmbim ekzekutohen në bazë të titullit juridik – akteve 

juridike që në këto raste kanë qenë Akte Noteriale 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – Në 
bazë të pranimit 
 

 

 

 

Janar Shkurt Mars 
10 10 12 

 

Prill Maj Qershor 
2 6 5 

 

 
Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – në bazë të pranimit ekzekutohen në bazë të titullit juridik – 

akteve juridike që në këto raste janë Aktvendime ose Aktgjykime nga Gjykata 

 

 

 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bartjen e posedimit – 
Trashëgimi 
 
 

 



 

 

 

Janar Shkurt Mars 
14 14 22 

Prill Maj Qershor 
13 2 0 

 

 
 
 
Lëndët e pranuara për bartje të posedimit – trashëgimi ekzekutohen në bazë të titullit juridik – akteve 
juridike që në këto raste kanë qenë Akte Noteriale 
 
 
 
 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Bashkimi i parcelave 
 
 

 

 

Janar Shkurt Mars 
3 13 17 

 

Prill Maj Qershor 
6 7 3 

 

 
 

Lëndët e pranuara për Bashkimi i parcelave ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit (Elaborati I 
matjes) 
 
 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të bankave për Fshirjen e hipotekës pas skadimit të 
afatit  
 
 

 

 

Janar Shkurt Mars 
4 5 1 

 

Prill Maj Qershor 
7 3 4 

 

 
Lëndët e pranuara online përmes sistemit për Fshirjen e hipotekës pas skadimit të afatit ekzekutohen 
në bazë të kërkesës së bankës  
 



 

 

 
 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Fshirja e ngarkesës 
tatimore sipas vendimit të ATK-së 
 

 

 

 

Janar Shkurt Mars 
1 0 0 

 

Prill Maj Qershor 
0 0 0 

 

 
Lëndët e pranuara për Fshirjen e ngarkesës tatimore sipas vendimit të ATK-së  ekzekutohen në bazë të 
titullit juridik – akteve juridike që në këto raste kanë qenë Vendime të ATK-së 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Fshirja e vërejtjes me 
vendim të Gjykatës 
 

 

 

 

Janar Shkurt Mars 
1 3 0 

 

Prill Maj Qershor 
1 0 0 

 

 
 
Lëndët e pranuara për Fshirjen e vërejtjes me vendim të Gjykatës  ekzekutohen në bazë të titullit 
juridik – akteve juridike që në këto raste kanë qenë Vendime të Gjykatës. 
 
 
 

 



 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Modifikimi i atributeve 

të ndërtesës 

 

 
Janar Shkurt Mars 

0 0 1 
 

Prill Maj Qershor 
0 0 0 

 

 
Lëndët e pranuara për Modifikim te atributeve te nderteses ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit 
(Elaborati I matjes) 
 
 
 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Modifikimi i atributeve të 
parcelës 
 
 

Janar Shkurt Mars 
5 5 0 

 

Prill Maj Qershor 
1 0 1 

 

 
 
Lëndët e pranuara për Modifikim te atributeve te parcelës ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit 
(Elaborati I matjes) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Ndarja e parcelës 
 

 

Janar Shkurt Mars 
24 46 43 

 

Prill Maj Qershor 
28 37 18 

 

 
Lëndët e pranuara për Ndarja e parcelës ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit (Elaborati I matjes). 
 
 
 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të bankave lidhur me Regjistrimin e hipotekës 
 
 

Janar Shkurt Mars 
2 1 6 

 

Prill Maj Qershor 
3 5 6 

 

 

Lëndët e pranuara për Regjistrimin e hipotekës ekzekutohen në bazë të kërkesës së bankës 
bashkangjitur me dokumentet e nevojshme mbi themelimin e hipotekës. 
 
 
 
 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Regjistrimi i ndërtesës 
 
 

Janar Shkurt Mars 
18 3 7 

 

Prill Maj Qershor 
1 9 9 

 

 
Lëndët e pranuara për Regjistrimin e nderteses ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit (Elaborati I 
matjes), si dhe dokumenteve tjera të nevojshme për Legalizim, këto lëndë ekzekutohen dhe 
përpunohen në bashkëpunim me drejtorin e Urbanizmit. 
 
 

 

 

 



 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave ATK-së lidhur me Regjistrimin e ngarkesës tatimore 
 
 

Janar Shkurt Mars 
1 0 0 

 

Prill Maj Qershor 
0 0 0 

 

 
Lëndët e pranuara për Regjistrimin e ngarkesës tatimore ekzekutohen në bazë të Kërkesës së ATK-së. 
 
 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Regjistrimi i pjesëve të 
ndërtesës 
 
 

Janar Shkurt Mars 
0 0 1 

 

Prill Maj Qershor 
0 2 0 

 

 
Lëndët e pranuara për Regjistrimi i pjesës së ndërtesës ekzekutohen në bazë të Skicës së terenit 
(Elaborati I matjes). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Regjistrimi i Servitutit I 
 
 

Janar Shkurt Mars 
0 1 0 

 

Prill Maj Qershor 
0 0 0 

 

 
 
Lëndët e pranuara për Regjistrimi i Servitutit I ekzekutohen në bazë të titullit juridik – Aktit juridik që 
në të shumtën e rasteve është akt noterial. 
 

 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve lidhur me Regjistrimi i Vërejtjes me Vendim të 
Gjykatës. 
 

 

Janar Shkurt Mars 
1 0 4 

 

Prill Maj Qershor 
1 0 0 

 

 

Lëndët e pranuara për Regjistrimi i vërejtjes me Vendim të Gjykatës ekzekutohen në bazë të titullit 
juridik – Aktit juridik që janë Vendime të Gjykatës 
 
 
 

Gjatë kësaj periudhe kohore – raportuese zyra kadastrale juridike ka pranuar 198 këshillime sugjerime 
dhe punë me palë. 
 
Në këto shkëmbime këshillash dhe trajtime të rasteve të ndryshme nga situate të ndryshme juridike, 
zyrtarët tanë kanë ofruar këshilla dhe sugjerime profesionale lidhur me zgjidhjen dhe ecurinë e lëndëve 
sipas kërkesave të palëve. 
 
Vlenë për tu theksuar se gjatë periudhës raportuese kemi shqyrtuar mbi 70 raste të Kërkesave me 
shkrim për interpretim të disa rasteve dhe situatave e dokumentacioneve, këto kërkesa i kemi 
shqyrtuar dhe kemi dhënë opinionet tona lidhur me kërkesat e palëve. 
Lëshimi i çertifikatave dhe kopjeve të planit, puna e sportelit 
 
 
 
 
 



 

 

Gjatë periudhës raportuese janar – qershor  2022 në sportel janë trajtuar 4752 lëndë 
 
 

Lënda / Muaji Janar Shkurt Mars 

Certifikata të pronës 248 242 271 

Certifikata që nuk ka 
pronë 

144 73 120 

Kopje të planit 46 75 103 

Pranimi i të gjitha 
lëndëve – kërkesave në 

sportel 

447 650 692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lënda / Muaji Prill Maj Qershor 

Certifikata të pronës 224 356 234 

Certifikata që nuk ka 
pronë 

87 37 36 

Kopje të planit 71 102 178 

Pranimi i të gjitha 
lëndëve – kërkesave në 

sportel 

591 646 434 

 

 
Regjistrimi, kontrollimi dhe azhurnimi i lëndëve në pjesën grafike, gjatë kësaj periudhe raportuese janë 
përpunuar, regjistruar dhe azhurnuar një mori lëndësh. 
 

 



 

 

Lënda / Muaji Janar Shkurt Mars 

Regjistrimi i ndërtesave 7 8 10 

Kontrollimi dhe 
Regjistrimi i lëndëve 
për ndarje-bashkim 

30 59 66 

Lëndë të azhurnuara në 
Hartë kadastrale 

37 67 76 

Gjithsej 74 134 286 
 

 

Lënda / Muaji Prill  Maj Qershor 

Regjistrimi i ndërtesave 6 5 3 

Kontrollimi dhe 
Regjistrimi i lëndëve 
për ndarje-bashkim 

4 9 5 

Lëndë të azhurnuara në 
Hartë kadastrale 

78 66 83 

Gjithsej 88 80 91 
 

 
 
Përpunimi dhe kontrollimi i lëndëve në hartën kadastrale 
 
 Gjatë periudhës raportuese janar – qershor 2022, janë trajtuar 173 lëndë në formatin digjital, pikat e 
detajit për parcela si dhe identifikime në hartën kadastrale. 
 



 

 

 
 

 

 

 

Puna me palë, orientimi – identifikimi në hartë dhe përpilimi i Historiatëve 
 

 

 

Lëndë/Muaji Janar Shkurt Mars 

Punë me palë 135 141 193 

Identifikimi në hartë 115 149 163 

Historiat 5 5 5 

Gjithsejt 255 295 361 
 

 

     
 

Lëndë/Muaji Prill Maj Qershor 
Punë me palë 169 185 62 

Identifikimi në hartë 165 204 48 
Historiat 6 5 3 
Gjithsejt 280 394 113 
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Drejtoria e Arsimit 
 

PLANIFIKIMI I OBJEKTIVAVE TE DKA-së  PËR PERIUDHEN JANAR-QERSHOR 2022 
 

 Në plan-programin vjetor të Drejtorisë së Arsimit për vitin 2022 janë të 
përcaktuara/planifikuar objektivat për realizim gjatë kësaj periudhe në mbështetje të 
objektivave kombëtare dhe  strategjike të MASHTI si dhe objektivave komunale në PZHK të 
DKA-së të miratuar nga Asambleja Komunale të cilat janë shndërruara në detyra konkrete. DKA 
gjatë kësaj periudhe është fokusuar në realizimin e tyre në të gjitha institucionet edukativo 
arsimore në nivel komune : 

 Ngritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie në shkollat tona. 

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

procesin edukativo-arsimor. 

 Realizimin e plan-programeve mësimore sipas fushave të KKK 

 Monitorimin e punës në të gjitha institucionet shkollore. 

 Vlerësimin e përformancës së drejtorëve/zv.drejtorëve të shkollave . 

 Menaxhimi i sigurisë në të gjitha nivelet e arsimit dhe në të gjitha institucionet 

edukativo- arsimore. 

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

institucionet edukativo-arsimore. 

 Sigurimi i mjeteve mbrojtëse-higjenike për kujdesin dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve 

në të gjitha institucionet edukativo-arsimore të komunës sonë 

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

shkollave  

 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 fëmijëve “Flutura” me katër paralele të ndara në Duhël, Mushtisht, Sopijë dhe Gjinoc. Në kuadër të 
shkollave amë (SHFMU) funksionojnë edhe 11 paralelet të ndara ( shkollat satelit) që rezulton  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.  
DKA në Suharekë po bënë përpjekje për krijimin e kushteve edhe në shkollat tjera për 

organizimin e mësimit në një ndërrim. 
Me qëllim të avancimit të edukimit të hershëm dhe krijimit të kushteve më të mira për fëmijët 

e moshës 3-5vjeç ,DKA në Suharekë ka ndërtuar dhe i ka funksionalizuar dy  objektet në fshatin 
Studenqan dhe Samadraxhë në kuadër të çerdhës “Flutura” në Suharekë. 

 
Numri i nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit në komunën tonë 
 
DKA në mbështetje të UA nr. 16/2004 të MASHT dhe në bashkëpunim me shkollat  fillore ka 

planifikuar numrin e paraleleve dhe numrin e nxënësve për regjistrim në paralelet parafillor dhe klasa 
të para. Sipas këtij planifikimi do të realizohet edhe regjistrimi i të gjithë fëmijëve të moshës pesë 
vjeçare në paralelet parafillore dhe fëmijët e moshës gjashtë vjeçare në kl. I-ra. Gjithashtu regjistrimi i 
nxënësve në kl. të X-ta  është planifikuar dhe do të realizohet  në mbështetje të kërkesave të tregut të 
punë dhe planifikimeve të SHML . 
  Gjithsej në këtë vit shkollor numri i nxënësve është 9589 (duke përfshirë edhe çerdhen 
“Flutura” në Suharekë). Në krahasim me vitin shkollor 2020/21 numri i nxënësve  është zvogëluar për 
521 nxënës. Zvogëlim të numrit të nxënësve ka po thuaj në të gjitha shkollat rurale, kurse rritje në ato 
urbane prandaj DKA në mbështetje të UA 104/2020 të MASHT ka planifikuar mbylljen e paraleles në 
fshatin Dragaqinë. 
 

 Në çerdhen e fëmijëve janë të regjistruar 137 fëmije me 12 paralele dhe në  paralelet parafillore 

janë të regjistruar 592 fëmijë te shpërndarë në 39 paralele 

 Në nivelin I-V janë regjistruar 3896 nxënës të shpërndarë në 260 paralele. 

 Në nivelin VI-IX janë regjistruar 3049 nxënës  të shpërndarë në 193 paralele. 

 Në nivelin X-XIII janë regjistruar 1915 nxënës  të shpërndarë në 104 paralele . 

Suksesi dhe vijimi i nxënësve 
 
  Në vazhdim e paraqesim suksesin e nxënësve dhe mungesat për gjysëmvjetorin e parë të vitit 
shkollor 2021/2022  

Klasa 
Nr. 
paraleleve 

Pozitiv Negativ Pa notuar 

Gjithsej 

Mungesa 
  
 Kl.I-XII 

Nr % Nr % Nr % A PA GJ 

I-IX 453 5820 85.61% 827 12.17 - - 6647 

36530 11261 47791          X-XII 104   1031 53.84% 883 46.11 1 0.05 1915 



 

 

              

 
 

 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 ulët  dhe të mesëm të lartë janë të angazhuar 990 
punëtorë,shih tab. 
 

Nr Programi arsimor 

Personeli Gjithsej 
personeli 

2021/2022 Mësimdhënës 

Personeli 
administrativ 

Personeli 
mirembajtes 

1 Çerdhja “Flutura” Suhareke 14 2 6 22 

2 
Shkolla fillore, e mesme e 
ulët 613 61 90 764 

3 Shkolla e mesme e lartë 170 10 24 204 

Periudha II

sukses pozitiv-
6851 nx. 

sukses negativ 
1710 nx. 

pa notuar 
1 nx. 

Suksesi i nxenesve  



 

 

 
Gjithsej 797 73 120 990 

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë periudhës : Janar – Qershor 2022 
 
Në tremujorin e parë të vitit 2022 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 ka hartuar  orarin e organizimit të mësimit të rregullt gjatë ditëve të 

shtuna për kompensim të orëve të humbura dhe mësimit plotësues . Kjo  formë  e  organizimit të 

mësimit erdh si imperativ  i  kohës  për  shkak  të  pandemisë COVID-19. 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 

mund të konstatojmë se mbarëvajtja e  mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues  gjatë kësaj periudhe  

është realizuar me sukses.  

Vleresimi i jashtëm i njohurive të nxënësve 
 

(Testi PISA ,Testi i arritshmërisë-kl. 9,Testi i maturës-12,Testi ICILS –kl 8 dhe Testi TIMSS-kl.4) 
Ne bashkëpunim me MASHTI ,DKA i ka bërë të gjitha  përgatitjet për organizimin e vlerësimit të 

jashtëm dhe të brendshëm të njohurive të nxënësve : testit TIMSS për kl të IV-ta, testit PISA , testit të 
arritshërisë  për  kl.9 si dhe provimit të maturës shtetërore për  afatin e qershorit -kl 12 dhe Testi ICILS–
kl 8. 

Testi PISA 2022 - Bazuar në kërkesat e MASHTI-t, Drejtoria e Arsimit ka bërë të  gjitha përgatitjet për 
realizimin e  projektit pilot “ PISA 2022” ku nga komuna jonë janë përzgjedhur dhjetë shkolla: tri 
shkollat e mesme të larta : gjimnazi ” Jeta e re “, shkolla profesionale” Abdyl Ramaj”-  Shirokë dhe 
shkolla teknike “ Skënder Luarasi ” dhe shtatë shkolla të mesme të ulta: “ Sadri Duhla”- Duhël, “ 
Kongresi i Manastirit”- Studenqan, ”Bajram Curri”- Nishor,  “Dëshmorët e Tivarit”- Peqan, “ 
V.P.Shkodrani”- Leshan, “ Edit Durham “- Mushtisht dhe “ Naum Veqilharxhi”- Mohlan.  

Kriteret për pranueshmërinë e nxënësve PISA kanë qenë: nxënësit e lindur në vitin 2006.Nga 
gjithsejt 15 vjeçarët e komunës sonë 192 nxënës janë përzgjedhur për të iu nënshtruar këtij testi i cili u 
realizua në periudhën : 16.05.2022 -18.05.2022 

Në të gjitha shkollat pjesëmarrëse në testim janë caktuar koordinatorët e shkollave te cilët kanë 
punuar me nxënësit në parapërgatitjet për testim ndërsa Drejtoria e Arsimit ka ndihmuar në këtë 
proces në takimet e shpeshta me koordinatorët e shkollave, pranimin dhe dorëzimin e udhëzimeve mbi 
pyetësorin e shkollës dhe pyetësorin e mësimdhënësit së bashku me materiale të tjera informuese, të 

caktuara nga DVSM. 



 

 

Testi ICILS 2022  – Ky vlerësim ndërkombëtar këtë vit ishte projekt pilot i cili  është planifikuar nga 

MASHTI ndërsa në këtë vlerësim pjesëmarrës kanë qenë nx. e kl. 8(tetë)  të  shkollave të mesme të 
ulëta SHFMU “Shkëndija” Suharekë ,pjesëmarrës 22 nxënës dhe SHFMU “Ramë Bllaca” në  Bllacë 
pjesëmarrës 26 nxënës . Testi ka të bëj më vlerësimin e njohurive të nxënësve nga fusha e TIK-ut.  

Testi TIMSS 2022 - Këtij  vlerësimi iu kanë nënshtruar nxënësit e kl. (katërta) të SHF “ 7 Marsi “ 

Suharekë dhe SHF” D. e Grejkocit” Grejkoc .Ky  vlerësim ndërkombëtar  ishte pilot-projekt këtë vit me 
qëllim të përgatitjeve për vitin e ardhshëm i cili do të organizohet sipas standardeve ndërkombëtare.  
 

Matura 2022 - Sipas të dhënave nga shkollat e mesme të larta , pas paraqitjes së provimit të maturës 

shtetërore 660 maturantë iu nënshtruan Provimit të maturës shtetërore: 
-278 nga Gjimnazi “ Jeta e re”Suharekë 
-200 nga shkolla teknike “ Skender Luarasi” Suharekë dhe 
-182 nga shkolla profesionale” Abdyl Ramaj”Suharekë 
Testi i maturës është mbajtur më 18 qershor 2022. Shkollat dhe DKA i kanë bërë të gjitha përgatitjet 
për organizimin e testit të maturës në 5 qendrat e testimit duke siguruar hapësirë së përshtatshme, ujit 
të pijes dhe  lapsa (në rast se u mungojnë nxënësve) . 
Qendra 1- Gjimnazi “Jeta e Re”- 139 nxënës 
Qendra 2-SHFMU ”7 marsi”- 139 nxënës 
Qendra 3- SHMT “ Skënder Luarasi”-100 nxënës 
Qendra 4-SHMT “ Skënder Luarasi”-100 nxënës 
Qendra 5- SHMP ” Abdyl Ramaj”-182 nxënës 
Drejtoria komunale e Arsimit ka punuar në drejtim të sigurimit të hapësirës së përshtatshme, ujit të 
pijes, lapsave rezervë (në rast se u mungojnë nxënësve) . 
 

Testi i arritshmërisë-kl. 9 - Bazuar në vendimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

të datës 29.03.2022, me numër 02/581, Komuna e Suharekës organizoi Testin e Arritshmërisë për 
klasat e IX-ta. Pjesa e parë e testit u mbajt me datë 04.06.2022 ndërsa pjesa e dytë me 14.06.2022 i 
janë nënshtruar testit 734 nxënës të organizuar ne pesë qendra testimi gjegjësisht në tri shkollat e 
mesme të komunës së Suharekës Gjimnazi “ Jeta e re”, SHMT “ Skender Luarasi” dhe SHMP”Abdyl 
Ramaj” në Shirokë. Nga të dhënat e vitit 2021 nxënës pjesëmarrës në test ishin 821 ndërsa në vitin 
2022 janë 734 nga këto të dhëna rezulton se në vitin 2022 i janë nënshtruar testit 84 nxënës më pak. 

 Për të gjitha këto vlerësime jemi në pritje të rezultateve. 
 

Zhvillimi profesional  i mësimdhënësve 
 

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 
mësimdhënësit lidhur 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, Librat amë etj.. 

4. Vlerësimi i performancës së shkollës dhe PZHSH 

5. Plani dhe programi vjetor i punës në shkollë: planet e drejtorit, planet e aktiveve profesionale, 

këshillit të mësimdhënësve, këshillit të klasave, planet e aktiviteteve jashtëmësimore etj. 

6. Orët e humbura 

7. Mjetet mësimore 

8. Organizimi i mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues. 

Për të gjitha shkollat fillore të mesme të ulëta dhe të mesme të larta janë hartuar Procesverbalet e 
incizimit të gjendjes së bashku me rekomandimet për të eliminuara lëshimet e konstatuara.  

 

Vlerësimi i përformancës së drejtorëve /zëvendës drejtorëve te shkollave  

 
Në bazë të UA-106/2020, DKA ka formuar komisionin për vlerësim të performancës së 

drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të shkollave për periudhën e punës katërvjeçare. Komisioni 
prioritet për vlerësim të përformancës ishin drejtorët dhe zëvendës drejtorët të cilëve iu përfundon 
mandati(kontrata e punës) –drejtor/zv.drejtor  shkolle. Procesi i vlerësimit të brendshëm është 
realizuar për 12 drejtor /zv.drejtor të shkollave dhe jemi në proces të vlerësimit për shkollat tjera.    
 

Garat, aktivitetet e lira dhe aktivitetet jashtëmësimore 

 

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. 

Pas lirimit të masave nga dhe ISHPK. organizuar manifestimin me  rastin e Ditës së mësuesit – 7 
Marsin, me këtë rast ka ndarë mirënjohje dhe shpërblime për drejtorin dhe mësimdhënësit e dalluar 
sipas nivelit të arsimit për vitin 2021,si dhe për ish drejtorët e DKA-së   



 

 

Në kuadër të bashkëpunimit me OJQ –të për realizimin e projekteve të miratuara nga MASHTI 
,DKA ka organizuar garat në nivel të shkollave dhe garat në nivel komunal në lëndën e fizikës dhe 
lëndën e matematikës .Nxënësit të cilët kanë treguar sukses më të mirë kanë marr pjesë në gara 
republikane.   
 

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-Qershor 2022 

 
   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 numri i nxënësve,prandaj 

DKA – ka një buxhet dhe numër të punëtorëve ndër më të mëdhatë në Komunën .Duke marrë parasysh 

këto kritere (numrin e nxënësve,numrin e punëtorëve si dhe numrin e objekteve shkollore) është 

planifikuar edhe bugjeti për vitin 2022 ,shih tab.  

 

KODET - PROGRAMI  92430 93330 94530 TL 92060 

STAFI - MESATAR 
PËR TAP 28 741 208 977 10 

PAGAT 146,000.00  4,651,377.00  1,400,100.00 6,197,477.00        72,000.00  

MALLRA  E 
SHERBIME TOTAL       0.00 170,000.00 

M. E SHERBIME TE 
RREGULLTA 34,000.00 243,952.00 127,021.00 404,973.00   

M.  E SH. ME 
POLIKA T`REJA   41,068.00 100,146.00 141,214.00   

KOMUNALI 6,000.00 52,000.00 20,000.00 78,000.00   

KAPITALE   68,894.00   68,894.00 300,000.00 

GJITHSEJT FONDI    
10 186,000.00 5,057,291.00 1,647,267.00 6,890,558.00 542,000.00 

PAGA  VETANAKE            

M.SH. VETANAKE          150,000.00 

KOMUNALI 
VETANAKE         35,000.00 



 

 

KAPITALE 
VETANAKE         200,000.00 

SUBVENCIONE         120,000.00 

GJITHS VETANAKE 
FODI  21 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00 

GJITHSEJT BUXHETI 186,000.00 5,057,291.00 1,647,267.00 6,890,558.00 1,047,000.00 

 

Në periudhën tremujore DKA ka realizuar këto shpenzime të tri programeve të Arsimit dhe DKA-së për 

periudhën raportuese TM1 duket si në tabelë: 

 DKA Shuma e Alokuar Aktuali I shpenzuar Bilanci 

Paga dhe mëditje 18748.8 16206.21 2542.59 

Mallra dhe shërbime 55000 18363.47 36636.53 

Komunali 2700 0 2700 

Subvencione 24000 550 23450 

 Arsimi Parafillor Shuma e Alokuar Aktuali I shpenzuar Bilanci 

Paga dhe mëditje 35697 24032.1 11664.9 

Mallra dhe shërbime 9750 0 9750 

Komunali 1000 916 84 

 Arsimi Fillor Shuma e Alokuar Aktuali I shpenzuar Bilanci 

Paga dhe mëditje 1288050.24 1282934 5116.28 

Mallra dhe shërbime 102196.6 24295.39 77901.21 

Komunali 13000 3726 9274 

 Arsimi I Mesëm Shuma e Alokuar Aktuali I shpenzuar Bilanci 

Paga dhe mëditje 349838.65 347280.5 2558.14 

Mallra dhe shërbime 58260 10760 47500 

Komunali 5000 3962.34 1037.66 
    

Sipas shënimeve të tabelës konstatojmë se kategoria e pagave dhe mëditjeve për të gjithë sektorin e 
arsimit janë shpenzuar 98.71%, kurse për mallra dhe shërbime janë shpenzuar vetëm 23.72%. 
Administrata e DKA-së kishte vështirësi në realizimin e projekteve (shpenzimeve) pasi që Administrata 
e DKA-së kishte probleme me aprovimin e buxhetit Komunal dhe me ndërprerjen e qasjes nga Thersari 
të zyrtarit për zotimin e mjeteve . 
 

 
 
 
 



 

 

Menaxhimi i objekteve shkollore  
 

Gjatë kësaj periudhe 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 .      

  
 

Bursat e nxënësve dhe studenteve 
 

Me autorizim të Kryetarit të Komunës gjatë muajit shkurt është përgatitur dhe publikuar 
konkursi për bursa për vitin shkollor 2021/2022 për gjithsej 210 bursa, prej tyre 130 bursa për student 
dhe 80 bursa për nxënës,numri i përgjithshëm i aplikuesve është 566 nxënës dhe student krahasuar me 
vitet paraprake,ky vit shkollor është rrit dukshëm.  

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: 

- Pesë konkurse për zgjedhjen e mësimdhënësve dhe stafit tjetër sipas nevojave dhe kërkesave 
të shkollave  

- Tri 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 periudhën e ardhshëm 

 

- Ngritja e suksesit të nxënësve për periudhën e ardhshme dhe zvogëlimi i numrit të mungesave  
- Zbatimi me sukses i kurrikulës në të gjitha shkollat e komunës sonë  

              -Shpallja e konkursit dhe pranimi i kuadrit në bazë të normativit për pranim të kuadrit. 
- Organizimi dhe mbajtja e vlerësimeve brendshme dhe te jashtme te njohurive të nxënësve  
- 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  sipas planifikimit dhe nevoja të shkollave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT 
                                                                                                                                                      D r e j t o r i 

                                                                                                                                                 Remzi Bajselmani 
 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 
 


