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            Në bazë të urdhëresës së  Kryetarit mbi raportin e punës, gjatë muajit shtator 01.07.2022-30.09.2022 , ku gjatë kësaj periudhe kemi punuar si më 

poshtë :  

 

  Sektori i Shërbimeve publike 

 

Në koordinim me zyrtarët e drejtorisë , gjatë kësaj korrik, gusht dhe shtator kemi pranuar nëntëdhjet e një ( 91) lëndë të reja nga palët, dhe kemi kthyer 

shtatëdhjet (70) përgjigje.Gjithashtu kemi pasur takime verbale me qytetarët e Komunës tonë ku kanë pasur kërkesa të ndryshme, ku disa nga ta kemi 

dalur edhe në teren i kemi vizituar për të parë nga afër shqetësimet e tyre. 

 

   

Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit 

Në kaudër të projektit mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit, gjatë kësaj jave janë kryer këto shërbime: pastrimi i rrugëve lokale, mirëmbajtja e hapësirave 

publike, pastrimi i hapësirave te varrezat e qytetit, pastrimi dhe mirëmbajtja e qytetit tek sheshi Fadil Vata, pastrimi i promenades si dhe pyellit, tek 

gjimnazi, pastrimi i parkut të qytetit. 

 

Po ashtu është bërë 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 bazë të memorandum bashkëpunimit në mes Komunës së Suharekës dhe JICA-s, në projektin "Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e 

mbeturinave drejt një shoqërie të shendosh faza e dytë' , ku në kuadër të këtij projekti dhe analizave nga tereni, ekspertet e JICA-s e rekomandojnë, si 

pilot projekt menaxhimin e mbeturinave të ngurta. Në bazë të kësaj, për zhvillim mëtutjeshëm është edhe formimi i grupit punues, ku detyrë e këtij 

grupi është; Hartimi, plotësimi-ndryshimi i rregullores për menaxhimin e mbeturinave në teritorrin e Komunës së Suharekës dhe hartimin e kateve 

nënligjore për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve. Me rekomandimin e kryetarit të komunës është formuar grupi 

punues, ku edhe me datë 08.08.2022 u mbajt takimi. 



 

 

Së bashku me Ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci kemi vizituar së bashku punimet në çerdhen e re në 
qytet e cila do të hapet së shpejti dhe sallen sportive tek Shkolla Fillore "Destan Bajraktari". (12.08.2022) 



 

 



 

  

Inspektori I preventives së Zjarrit 

Gjatë muajit korrik është bërë shprërndarja e apeleve kundër zjarrit. 

Është dalur në vendin e ngjarjes me rastin e shpërthimit të zjarrit në fshatin Sopijë në një shtëpi banimi pronë e Sali Ramadanajt, meqe rast është 

djegur një kuzhinë dhe një pjesë e sallonit. Në fikjen e zjarrit kan marrë pjesë edhe njësia zjarrfikëse me një autocisternë dhe  kanë eleminuar 

mundësinë e përhapjes së zjarrit në pjesë tjera të shtëpisë.  ( 28.07.2022) 



 

Sektori për infrastrukturë 

Gjatë kësaj periudhës gjegjësisht deri me datë: 30.09.2022, 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 Draqagaqinë 
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. Ndërtimi i rrugeve" Lagja Lumit", Gashve, dhe Lagja e Re në Krushicë të Posh

 
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. Ndërtimi i rrugëve lokale të 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,"FeimMorina"-segmentenëSamadrexhë  

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.nëSavrovë

 
 

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"nëSuharekë” 

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. 
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. 
58. Ndërtimi i urave në Leshan ,"Reshtan" dhe Komunë. 
59. Ndërtimi dhe rregullimi i varrezave në qytet. 
60. Shërbimet e Energjisë sipas Udhëzimit Administrativ ,,Sherbimet e Energjisë (ESCO). 

 

Pas nenshkrimit të kontratave janë duke u menaxhuar këto kontrata sipas procedurave. 

 

 

 

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 
- Projekt me bashkëfinancim me MMPHI Ndërtimi i Parkut dhe rregullimi i shtatoreve në qendër të fshatit Mushtisht  
- Projekt me bashkëfinancim me MMPHI Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i rrugës Gjinoc - Novakë - Mamushë” 
- Projekt me bashkëfinancim me MMPHI Projekt me bashkëfinancim - Ndërtimi i rrugës Baçevc - Sallagrazhdë - Grejkoc – Korishë 



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

 

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

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

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,"FeimMorina"-segmentenëSamadrexhë. 

 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. 

Të gjitha punimet janë duke vazhduar sipas kushteve të kontratës dhe ato kontrata të cilat kanë qenë të planifikuara per me buxhet njevjeqar janë 

përfunduar dhe pas përfundimit të fazës së parë është bërë pergatitja e dokumentacioneve si dhe kërkesa dhe Deklarata e Nevojave dhe 

Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve për inicim të procedurave për projektet- faza e dytë për këto projekte: 

1. Lot 1: ,, Ndërtimi  i rrugeve lokale : "Haxhi Qerimi,"Hajdaraj"-segment në Baqevc – Faza e dyte. 
2. Lot 2: ,, Ndertimi i rrugës  " Vesel Pagarusha"  segment "Afrim Buqa" segment dhe rrugë të tjera lokale në Luzhnicë – Faza e dyte”. 
3. Lot 3: ,, Ndertimi i rrugeve lokale: "21 Prilli" vazhdim, "Boka"vazhdim, në Dragaqinë – Faza e dyte. 

4. ,,Ndertimi i rrugeve lokale:"Sherif Aga","Pavaresia"-segment, "Esat Rexhepi","Lugjet e Verdha"-segment,etj në Gjinoc – Faza e dyte dhe 
Ndertimi i rrugeve lokale ,,Besim Neziraj" segment ,"Jetush Berisha"dhe "sherif Aga"në Gjinoc si dhe Ndërtimi i rrugëve lokale "Te varrezat"në 
Topliqan. 

5. ,, Ndertimi i rrugeve lokale "Shtabi"- vazhdim në Krushicë të Epërme – Faza e dyte” 
6. Lot 1: ,, Ndertimi i rrugeve" Lagja Lumit", Gashve, dhe Lagja e Re në Krushicë të Poshtme – Faza e dyte. 
7. Lot 2: ,, Ndertimi i rrugeve lokale te fshatit në Popolan – Faza e dyte” 
8. Lot 3: ,, Ndertimi i rrugëve lokale;" Ushtari i Lirirs" - vazhdim, "Abetarja" në Vërshec – Faza e dyte. 

9. ,,Ndertimi i rrugeve lokale: "Nëntori i Dytë", "Xhemajl Morina", "Mehmet Bytyqi" segment, etj. në Reshtan – Faza e dyte”. 
10. ,, Ndertimi i rrugeve "Vardari"-asfalt,"25 Marsi"-segmet, etj. në Tërrnje – Faza e dyte” 
11. ,,Ndertimi i rrugeve lokale, "Bashkim Kabashi"-segmente, "Mbreti Pirro","Vitia","Haxhi Elshani", etj në Leshan – Faza e dyte”. 
12. ,, Ndertimi i rrugeve, "Amurllah Hoxha", "Kolonja", "13 Korriku"dhe rruge te tjera lokale në Peqan – Faza e dyte”. 
13. ,,Ndertimi i rrugeve Lokale: "Misin Kadriaj", Lagja e Ndrecaj ", "Djemt e Lirisë", Hamzi Bytyqi" etj. në Savrovë – Faza e dyte”. 

 

 



iSektori për Mjedis 

Përgjegje në shkresa të ndryshme mjedisore, varësisht nga karakteri I tyre 

Përcjellje të proceseve dhe planeve të ndryshme me karakter mjedisor 

Dalje në teren për lëndë të caktuara  

Përcjellja dhe mbikqyrja e disa prej projekteve të ngarkuara me Aktvendim për disa nga projektet kapitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori për Emergjencë 

Raport tre  mujor i Intervenimeve të NjPZSH  
korrik,gusht, shtator/ 2022 

 

 

 

 

Nr. 
Ren 

Nr. 
Regj. 

Data Emir  dhe 
Mbiemri 

Vendlindja  Vendngjarja  Sektori  intervenimi Çka është 
demtuar 

152. 01/07 01.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë, 
hyrja e 
autostradës 

Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

153. 02/07 04.07.2022 Bashkim 
Shala 

Suharekë Suharekë Privat Int. teknik Hapka e derës 
së blinduar 



 154. 03/07 04.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë, 
hyrja e 
autostradës 

Privat Zjarrë Zjarrë 
mbeturina 

155. 04/07 05.07.2022 Stacioni 
Policor 

Suharekë Suharekë Shoqëror Shѱrbim Furnizim me ujë 
për pastrim 

156. 05/07 05.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Autostrada 
Suharekë-
Duhël 

Privat Aksident Vetaksident 
vetur Q5 05-
142-FR 

157. 06/07 07.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Doberdelan Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

158. 07/07 07.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Grejkoc Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

159. 08/07 07.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Vraniq Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

160. 09/07 13.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Gelancë Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

161. 10/07 15.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Buzhal Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

162. 11/07 15.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Leshan Privat Zjarrë Zjarrë I 
rrejshëm 

163. 12/07 17.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Grejkoc Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

164. 13/07 18.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Sopi Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

165. 14/07 18.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Leshan Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

166. 15/07 19.07.2022 Nuhi Bytyçi Bershanc Bershanc Privat Shërbime Furnizim me ujë 
për pastrim 

167. 16/07 19.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Gjinoc Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

168. 17/07 19.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Doberdelan Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

169. 18/07 20.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë 
autostrad 

Privat Zjarrë Alarm I 
rrejshëm 

170. 19/07 20.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë 
z.industriale 

Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

171. 20/07 21.07.2022 Agron 
Krasniqi 

 Shirokë 
HIPODRUMI 

Privat Zjarrë Pompat e ujit 

172. 21/07 22.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Sopi Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

173. 22/07 23.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Savrovë Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

174. 23/07 23.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë 
tranziti 

Privat Zjarrë Zjarrë fushor 



              

175. 24/07 24.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë 
tranziti 

Privat Zjarrë Digjej një lis 

176. 25/07 24.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Gjinoc Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

177. 26/07 25.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Grejkoc Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

178. 27/07 25.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Savrovë Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

179. 28/07 26.07.2022 Driton 
Kabashi 

 Suharekë 
Res. 
“KOPSHTI” 

Privat Shërbime Ujë për higjenë 

180. 29/07 26.07.2022 Qerim 
Bajraktari 

 Suharekë 
Rr. Reqanit 

Privat Shërbime Shërbim me Ujë  

181. 30/07 27.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Autostrada 
Duhël - 
Suharekë 

Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

182. 31/07 27.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Peqan I 
vogël 

Privat Zjarrë Zjarrë malor 

183. 32/07 27.07.2022 Valon Sylaj  Sllapuzhan Privat Shërbime Ujë për higjenë 

184. 33/07 27.07.2022 Vesel Balaj  Doberdelan Privat Shërbime Ujë për higjenë 

185. 34/07 27.07.2022 Fisnik Sylaj  Suharekë  Privat Shërbime Ujë për higjenë 

186. 35/07 27.07.2022 Driton 
Kabashi 

 Suharekë 
Res. 
“KOPSHTI” 

Privat Shërbime Ujë për higjenë 

187. 36/07 28.07.2022 I 
paidentifikuar 

 Suharekë te 
parku 

Privat Int. teknik Një fëmijë 8 
vjeq ka mbetur 
në ashensor 

188. 37/07 28.07.2022 Sali Ramadani Sopi Sopi Privat Zjarr Shtëpi banimi – 
kuzhina 

189. 38/07 29.07.2022 Vehbi 
Krasniqi 

 Studenqan Privat Shërbime Ujë për higjenë 

190. 39/07 29.07.2022 Baftjar Hoxha  Peqan Privat Shërbime Ujë për higjenë 

191. 40/07 30.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Sllapuzhan Privat Zjarrë Zjarrë fushor 

192. 41/07 30.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Autodtrada 
Suharek-
Malishev 

Privat Aksident Aksident në 
mes dy 
veturave 

193. 42/07 30.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Autostrada 
Suharek-
Prizren 

Privat Zjarrë Një kamion 

194. 43/07 30.07.2022 I pa 
identifikuar 

 Bllacë Privat Zjarrë Zjarrë fushor 



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

195. 44/07 30.07.2022 Maxhun 
Berisha 

Gjinoc Suharek 
afër 
Stacionit 
policor 

Privat Zjarrë Vetur Mercedes 
(D – RE – JD – 
2707)  

196. 45/07 31.07.2022 Musa Kolgeci Vraniq Vraniq Privat Shërbime Ujë për higjenë 

197. 46/07 31.07.2022 I pa 
identifikuar  

 Savrov  Privat  Zjarr  Fushor  

198. 47/07 31.07.2022 Dren  Gashi  Suharek  Suharek  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

         

199. 01/08 01.08.2022 Firma 
,,Graniti” 

Suharek  Zona 
industrale  

Privat  Zjarr  Fushor  

200. 02/08 01.08.2022 SH*320-38 
regjistrimi  

 Duhël - 
Suharek 

Privat  Aksident  2 automjete  

201. 03/08 02.08.20 PK  Suharek  Shoqeror  Shërbim  Ujë për higjen  

202. 04/08 02.08.2022 Afrim  Hyseni   Autostrada 
Suharek-
Prizren 

Privat  Zjarr  Kamion  

203. 05/08 03.08.2022 Shaip  Sylaj  Sllapuzhan  Sllapuzhan  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

204. 06/08 03.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Tërrnje  Privat  Zjarr  Fushor  

205. 07/08 03.08.2022 Besnik  Bytyçi  Suharek  Suharek  Privat  Shërbim  Ujë për higjen 

206. 08/08 03.08.2022 Ali Elshani  Peqan  Peqan  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

207. 09/08 04.08.2022 Bashsia 
islame  

Suharek  Sllapuzhan  Shoqeror  Zjarr  Varrezat  

208. 10/08 04.08.2022 Bashsia 
islame  

Suharek  Sllapuzhan  Shoqeror  Zjarr  Varrezat  

209. 11/08 04.08.2022 Vezine  
Morina  

Suharek  Suharek  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

210. 12/08 05.08.2022 Bashkësia 
Islame  

Suharek  Studençan  Shoqeror  Zjarr  Varrezat  

211. 13/08. 06.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Javor  Privat  Zjarr  Fushor  

212. 14/08 06.08.2022 Komuna – 
DSHPSA- 
Ambijeneti  

Suharek  Afer 
restorant 
,,Shpati 

Shoqeror  Shërbim  Shpërkatja e 
rruges përshkak 
pluhrit 

213. 15/08 06.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Gjinoc  Privat  Zjarr  Fushor  

214. 16/08 06.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Shirok  Privat  Zjarr  Fushor  

215. 17/08 07.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Dragaqin  Privar  Zjarr  Malor  

216. 18/08 08.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Reshtan  Privat  zjarr Fushor  



217. 19/08 11.08.2022 NT ,,Te 
Naseri” 

Suharek  Zona 
industrial  

Privat  Shërbim  Largimi I një 
bolle nga 
depoja 

218. 20/08 11.08.2022 Qerim  
Bajraktari  

Suharek  rr. Reqanit  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

219. 21/08 11.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Gjinoc  Privat  Zjarr  Fushor  

220. 22/08 11.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Savrov  Privat  Zjarr  Fushor  

221. 23/08 11.08.2022 Haxhi   Hoxha  Peqan  Peqan  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

222. 24/08 11.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Doberdelan  Privat  Zjarr  Fushor  

223. 25/08 12.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Doberdelan  Privat  Zjarr  Fushor  

224. 26/08 12.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Doberdelan  Privat  Zjarr  Fushor  

225. 27/08 14.08.2022 Brahim  
Hoxha 

Suharek  Te pakru  Privat  Aksident  Nje person I 
lenduar  

226. 28/08 15.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Doberdelan  Privat  Zjarr  Malor  

227. 29/08 15.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Reqan  Privat  Zjarr  Malor  

228. 30/08 15.08.2022 Safet  Balaj  Doberdelan  Doberdelan  Privat  Sherbim  Ujë për higjen  

229. 31/08 15.08.2022 Lumni 
Graishta  

Duhel  Duhel  Privat  Sherbim  Ujë per higjen  

230. 32/08 15.08.2022 03-199-BF, 
01-981-QN 

 Suharek  Privat  Aksident  2 makina + 2 
përsona të 
lënduar  

231. 33/08 17.08.2022 Sulltan  
Baftjan  06-
652-EO 

 Autostrada  
Suharek- 
Duhel 

Privat  Zjarr  Vetur  

232. 34/08 18.08.2022 Vesel  Balaj   Doberdelan  Doberdelan   Privat  Sherbim  Ujë per higjen  

233. 35/08 18.08.2022 I pa 
identifikuar  

 Bllac  Privat  Zjarr  Fushor  

234. 36/08 20.08.2022 Xhavit Gashi  Peqan  Peqan  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

235. 37/08 20.08.2022 Avdullah  
Trolli  

Suharek  Peqan  Privat  Shërbim  Ujë për higjen  

236. 38/08 21.08.2022 Enver  Basha 
– Llugagji  

Vraniq  Vraniq  Privat  Zjarrë  Shtepi banimi  

237. 39/08 22.08.2022 GASHI 
Komerc 

 Suharekë 
Zona 
industriale 

Privat Zjarrë Mbeturina 

238. 40/08 22.08.2022 I pa 
identifikuar 

 Shirokë te 
rrethi 

Privat Zjarrë Vetur BMW 04-
617-JK 



239. 41/08 25.08.2022 Isak Sopaj  Delloc Privat Zjarrë Njehsori 
elektrik 

240. 42/08 25.08.2022 I pa 
identifikuar 

 Mushtisht 
Varrezat 

Shoqëror Zjarrë Bari I thatë 

241. 43/08 26.08.2022 I pa 
identifikuar 

 Suharekë Privat Int.Teknik Hapja e derës 
së blinduar 

242. 44/08 26.08.2022 Ahmet Hoxha Peqan Peqan Privat Shërbim Ujë për hixhenë 

243. 45/08 26.08.2022 I pa 
identifikuar 

 Dubravë Privat Zjarrë Zjarrë fushorë 

         

244. 01/09 01.09.2022 SHFMU 
“Destan 
Bajraktari 

 Suharekë Shoqëror Shërbime Pastrimi I 
oborrit të 
shkollës 

245. 02/09 01.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Leshan I 
vogël 

Shoqëror Zjarrë Zjarrë fushor 

246. 03/09 04.09.2022 Nexhat 
Berisha 

 Suharekë - 
Duhël 

Privat Zjarrë Vetur 05 – 933 - 
CR 

247. 04/09 05.09.2022 Shpejtim 
Adem Zeqiraj 

Gjinoc Gjinoc Privat Zjarrë Zjarrë fushorë 

248. 05/09 08.09.2022 Nexhmedin 
Shala 

 Nëpërbisht Privat Zjarrë Shtëpi banimi, 
shtëpi 
ndihmëse dhe 
vetur 

249. 06/09 09.09.2022 Isuf Hoxha  Autostrada 
Duhël-
Malishev 

Privat Zjarrë Veturë 04-832-
FQ 

250. 07/09 09.09.2022 Xhelal Shehu  Vraniq Buzhalë Privat Vetaksident Passat 04-408-
EN 

251. 08/09 12.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Autostrada 
Suharekë-
Prizren 

Privat Zjarrë Citroen 04-278-
GT 

252. 09/09 15.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Reshtan 
Varrezat 

Shoqëror Zjarrë Bari I thatë 

253. 10/09 15.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Dvoran Privat Zjarrë Bari I thatë 

254. 11/09 16.09.2022 Isuf Sopa Gjinoc Gjinoc Privat Shërbime Ujë për higjenë 

255. 12/09 17.09.2022 Shaban 
Elshani 

Suharekë  Shirokë Ras. 
“LION” 

Privat Vërshime Vërshime nga 
të reshurat 

256. 13/09 17.09.2022 Nuredin 
Zyrapi 

 Reshtan Privat Vërshime Vërshime nga 
të reshurat 

257. 14/09 17.09.2022 Tush Shtufi  Shirokë Privat Zjarrë Veturë 04-621-
FJ 

258. 15/09 17.09.2022 Ymer Elshani  Suharekë Privat Vërshime Vërshime nga 
të reshurat 



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 55 49 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 22 11 2 8 1 1 0 0 2 2 0 0 0 

Korrik 47 29 2 12 2 0 2 0 7 7 0 0 0 

Gusht 45 26 1 15 3 0 0 0 3 3 0 0 0 

Shtator 20 9 0 5 2 4 0 0 1 1 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 263 176 14 47 18 5 3 0 26 26 0 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

259. 16/09 17.09.2022 Burimi 
INFINIT 

 Shirokë Privat Vërshime Vërshime nga 
të reshurat 

260. 17/09 17.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Studenqan Shoqëror Shërbime Pastrimi I 
rrugës 

261. 18/09 19.09.2022 MPB Qendra 
e regjistrimit 
të 
automjeteve 

Suharekë Suharekë Shoqëror Shërbime Nxjerrja e ujit 
nga bodrumi 

262. 19/09 24.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Reshtan Shoqëror Shërbime Pastrimi I 
rrugës nga 
zhavorri 

263. 20/09 25.09.2022 I pa 
identifikuar 

 Shirokë Privat Aksident Vetaksident 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjarr veturë afër stacionit policor Suharekë 30.07.2022 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ju faleminderit për mirëkuptim!                                                                                  Sinqerisht! 

 

 

DREJTORI : 



                                                                            Enver Shabani 
 

 

     DREJTORIA PËR BUJQËSI, ZHVILLIM RURAL DHE PYLLTARI 
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Në bazë të urdhëresës së  Kryetarit mbi raportin e punës tre mujor nga data 01.07.2022-30.09.2022, ku gjatë periudhës 3 mujore kemi punuar si më poshtë :  

 

 
 
Përshkrimi i shkurtër i aktiviteteve për peridudhen raportuese  
 
Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari gjatë periudhes 01.07.2022-30.09.2022   ka vazhduar punën me angazhim maksimal në realizimin e obligimve dhe detyrave  me 
të cilat ngarkohët në sektorët e saj.  
Gjatë këtyre 3 mujave kryesisht është punuar në realizimin e projekteve kapitale që kanë qenë të planifikuara për këtë vit. Këto projekte janë; Ndertimi i infrastrukturës në Bujqësi 
dhe Pylltari si dhe Ndertimi i sistemit të ujitjës për sipërfaqet bujqësore – kanali i hapur, Samadraxhë, Studençan dhe Reshtan. 
Projekti Ndertimi i infrastrukturës në Bujqësi dhe Pylltari është zhvilluar në këto lokacione: Në Bjeshkën e Dellocit , vendi i quajtur Stanët e Bukoshit, në Bjeshkën e Mushtishtit 
në 3 lokacione të ndryshme, në fshtain Savrovë një rrugë, në fshatin Bukosh 7 rrugë. Poashtu rruga që lidh fshatin Budakovë me Bukoshë, në fshatin Gjinoc rruga që lidhet me 
fshatin Sallagrazhdë, Ky projekt është në realizim e sipër pasi janë të planifikuara edhe disa rrugë në disa fshatra. 
Gjiashtu edhe projekti Ndertimi i sistemit të ujitjës për sipërfaqet bujqësore – kanali i hapur, Samadraxhë, Studençan dhe Reshtan është në fazën intenzive të punimeve, ku janë duke 
u realize punimet në fshatin Samadraxhë. 
Poashtu është punuar edhe me projekte të tjera nga kategoria e subvencioneve, ku është bërë përzgejdhja e 58 aplikueseve si përfitues të serave. Ky projekt është në relaizim, 
kompania fituese e tenderit ka filluar punën. 
Gjiashtu vlen të theksohet se gjatë kësaj periudhe kemi hapur thirrje per furnizim me 217 mekanizma bujqësor. 124 Motokultivator, 58 Spërkatse dhe 35 Shpërndarse Plehu. Afati 
për aplikimin e fermerëve është mbyllur, ndërsa tani jemi në fazen e vlersimit të aplikacioneve . 
 
Poashtu vlen të theksohet se me vendim të Kryetarit të Komunës është formuar komisioni komunal  korrje – shirjeve, ku kemi monitoruar korrjet shirjet në tërë teritorin e Komunës, 
ku ka pas nr. të mjaftueshëm te kombanjave ku janë korr mbi 2000 ha me grurë. 
Gjatë kësaj periudhe kemi inicuar edhe proceduren tenderues për trajtimin e qenëve endacak, ku kemi bbër përgaditjen e specifikave dhe projekti është në fazën e tenderimit. 
Gjiashtu kemi inicuar procedure tenderues për fazen e dytë të projektit Ndertimi i infrastrukturës në Bujqësi dhe Pylltari faza 2. 
Është organizuar Festa e Kulturës dhe Verës ,,FESTARI 2022’’, Ekspozita e prodhimeve bujqësore, ku kanë marr pjesë mbi 160 fermerë të cilët kanë ekspozu prodhimet e tyre 
bujqësore. 
 
Është bërë inicuar procedura për konkursin Roje Pylli, pasi kemi pas dy pozita të lira.  

 
Në vazhdimësi janë mbajtur takime me qytetarë, organizata të ndryshme, takime me institucione qendrore, si me Ministrinë e Bujqësisë.  Poashtu edhe vizta në secilin lokalitet për 
ti pare nga afër nevojat dhe kërkesat e fermerëve. 

 



 

 

Sektori i Pylltarisë 

 

1.Është konfiskuar 22. m3 dru nga damtuesit e pyjeve. Në depo  në Shirokë kemi gjithsej  82.10 m3 dru. 

2.42 kerkesa për damkosje  për pyje private pas afatit të rregullt. 

3.Janë dërgue në gjykat 27 fletparaqitje kundervajtëse dhe një për kallzim penal për damtuesit e pyjeve. 

4 . Nga gjykata kanë ardhur 11 aktvendime dhe aktë gjykime për dëmtuesit e pyjeve ku prej tyre 4 kanë qenë për kallzim penal  dhe 7 kundervajtëse . 

5.Tekniku i DBZHRP-Suharekë ka vulosur 1064.32m3 dru zjarri dhe 148m3 dru teknik në pyje private dhe ka dhënë 509 fletpërcjellje. 

6. Në Delloc  në paralelet 41.42.46  me vendim të APK-së janë prerë  108.89m3 dru ahu. 

7  .Për vitin 2023 kemi planifiku të kemi prap prerje të druve në Delloc te stanet e Bukoshit ku inxhinerët e APK-së  së bashu me stafin e pylltarisë Suharekë kanë  dalë në teren dhe kanë bërë 
klasifikimin dhe shenjë zimin e druve të ahut që kanë me u pre  . 

8. Me kërkesen e policisë kemi bërë me komision 5 vlersime të damit në pyje private  në Vraniq, Stravuqin ,Maqitev , Mushtisht dhe Dragaqinë. 

9.Marrja e planeve operative në oret e hershme te mengjesit dhe në mbramje  për mbrojtjen e  pyjeve nga dëmtuesit ilegal. 

10. Rojet e pyllit janë të angazhuar në mbrojtjen e pyjeve nga damtuesit  dhe gjendja në teren është e mirë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sektori për Blegtori 

 

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 trajtim. 

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

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të bujqëve gjatë kësaj jave. 

Këshilime me fermer dhe udhëzime per subvencione për bujqësi. 

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 ZHVILLIM RURAL DHE TURIZËM 

 

1. Vizita në teren, vlerësim aplikuesvë për ,,Ngritjen e Serave’’  dhe Pregaditja e listës së së përfituesve. 

2.  Monitorim projektit,,, Hapja e rrugëve fushore ‘’ dhe ,,Ndërtimit të Kanalit të Ujitjes për tokat Bujqësore’’ 

3. Takim me përfaqsuesit e RDA-MTI, Prizren,-- Prezantim projektit Zhvillimi I Turizmit Rural, HartëzimiII vendeve Turistike. 

4.  Hapja e thirrëjes për fermer në projektin ,,Furnizim me Mekanizëm Bujqësor’’. 

5.  Kompletimi i dosjeve fermerëve për Pagesa Direkte- MBPZHR (azhb ) 

6.  Takim me përfaqsues të MBPZHR- Diskutim për Udhëzuesin Administrativ, nëmbrojtjen e kulturave Bujqësore 

7.  Pregaditje pë Festën e Kulturës dhe Verës ,,FESTARI 2022’’, Promovimi i Produkteve Bujqësore nga fermerët e Komunët e Komunës sonë. 

8. Pranimi i dokumentacioneve, konfirmimin e bankës dhe dërgimi ne Ministri 

për fermerët qe kanë gabime.  

9. Pranimi i kartelave bankare dhe letërnjoftimit kopje për fermerët qe kanë marr pjesë ne Festar ,ditën e rrushit . 

10.Pritje ne zyrë e 120 fermerëve pë nevojat e tyre e sidomos për probleme me subvencione. 

  

 

 

   

 



 

 

Hapja e fushatës së korrje-shirjeve në Suharekë 

 

 

Së bashku me kryetarin Bali Muharremaj në fsahtin Sopijë në hapjen zyrtare të fushatës së korrje shirjeve 2022. 

 

 

 

 



 

 

 

Viztë në teren gjatë procesit të korrje shirjeve. 

 



 

 

Vizitë punimeve në fshatin Bukosh, në hapjen e rrugene fushore si dhe shtrimin me zhavor. 

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



 

Konfiskimi i masës drusore nga rojet e pyllit si dhe dërgimi në depo ne Shirokë së bashku me Policinë e Kosovës. 

 

Festari 2022 – Ekspozita e priodhimeve bujqësore 



 

 

 



 

 

 



 

 

Eskpozita e prodhimeve bujqësore në kuadër të festës FESTARI 2022 

 

 
 
 
                                                                                        
 
                                                                
 
 
 
                                                                                                Drejtori i DBZHP 
                                                                                     
                                                                                        Ardian Kotorri 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159754162119246&set=pcb.10159754164499246&__cft__%5b0%5d=AZVQVZZWxpdkaa8_F-TzusyTf4sc8MWL92LBrota6r3ogL9Hs_cTBKwCg81GbjDpXlPN5_xoqrKnDKwb1dlXByLwsTDJaZEyGToE7o-Iv68GGDs47PA1zC2RHkxqa9iZ-g9z0w0KqdQYQrV5Y3tABrTOHmXVMi_Pd_-8WBj1gYAKFg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159754162119246&set=pcb.10159754164499246&__cft__%5b0%5d=AZVQVZZWxpdkaa8_F-TzusyTf4sc8MWL92LBrota6r3ogL9Hs_cTBKwCg81GbjDpXlPN5_xoqrKnDKwb1dlXByLwsTDJaZEyGToE7o-Iv68GGDs47PA1zC2RHkxqa9iZ-g9z0w0KqdQYQrV5Y3tABrTOHmXVMi_Pd_-8WBj1gYAKFg&__tn__=*bH-R


 
                                                                                                                                              



 



 

HYRJE 

 
Ky raport paraqet punën e Drejtorisë për Inspeksion në periudhën e tre mujorit (Korrik - Shtator, 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. Bën 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 

 

 

 

INSPEKTORI I AMBIENTIT 

 
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                                             23 

 Kontrollime inspektuese 147 

 Urdhëresa për sanim të gjendjes                                                 52 

 Aktvendime 30 

 Gjoba mandatore                8 

  Procedura e sipër                                             3 

 Vizita në teren me kërkesa të 

palëve                       

24 

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

 

 

Punë në terren 

Është inspektuar hapësira publike në Rrugën "Hasan Prishtina" në Suharekë. 

Drejtoria jonë, ka dal në teren dhe ka shqiptuar gjobë mandatore për dëmtuesin.  

Apelojmë tek të gjithë qytetarët që të ruajnë ambientin dhe mos të bëjnë hudhjen e mbeturinave jashtë kontejnerëve, përndryshe do të përballen me ligjin! 



 

 

 

Hudhje e mbeturinave në fshatin Reqan. 

  



 

 

Gjobë madatore për hudhje të mbeturinave në Duhël. 

 

 

 

 

 

 
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                                             43 

 Në rregull                                                  19 

 Urdhëresa                                                  5 

 Refuzime të pranimeve teknike                7 

 Aktvendime                                               13 

 Pranime të lokaleve                                   14 

 Inkasimi i mjeteve nga Pranimi 

Teknik    

1070 Eu. 

 

 

 

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                                             14 

 Kontrollime inspektuese 30 

 Pëlqim komunikacioni               1 

 Vizita në teren me kërkesa të 

palëve                       

22 



 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Albulena Kokollari 

 _________ 

 

 

 

 

Nr. Puna Sasia Komente 

1 Procesverbale 18  

2 Kërkësa të palëve 14  

3 Nisje të procedurës për 
kundërvajtje në Gjykatë 

1  

4 Të ndryshme 19 Punët e kryera nga  lëmia e 
ambientit dhe ankesat e 

qytetarëve 



 

 

DREJTORIA PËR EKONOMI,FINANCA DHE 

BUXHET 

 

DT.30.09.2022 

 

RAPORT 3 MUJOR PËR ZYRTARET E DEFB-së 

NGA DT.01.07.2022 - 30.09.2022 

 

 

I. Nazim ELSHANI – Kordinator Administrativ-Juridik: 

-10 (dhjet) Njoftime për Taksë, 

-10 (dhjet) fletkthesa, 

-10 (dhjet) dergesa, 

-01 (një) Përfundim, 

-09 (nëntë) Aktvendime për Zbritje të Taksës, 

-09 (nëntë) fletkthesa, 

-09 (nëntë) dërgesa, 

-05 (dy) Përfundime, 

-02 (dy) Njoftime, 

-01 (një) Përgjegje sipas kërkeses, 

-1 (një) përpilim të Njoftimit për Ekzekutim të vendimit të plotëfuqishem të TPR-së, 

-Pregaditja e Raportit javor,tre mujor, 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA E SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 

THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 



-Për shkak të problemit në Programin e Financave,nuk kemi mundur t’i shqyrtojmë një numër të konsiderueshem të Kërkesave dhe Ankesave për Zbritje të Takses. 

  

II. Zyra e Tatimit në Pronë: 

 

1). Ismail BYTYQI Udhëheqësi i Zyrës së Tatimit në Ponë: 

 

-1 (një) Ekzekutim të vendimit të plotëfuqishem. 

-Komunikim me palët, 

-Dhënje të insruksioneve varësve të tij,për kryerjen e detyrave tjera administrative për shkak të pengesave në rrjetin e GPS për shkak të mospageses. 

 

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

 

-Pushim. 

 

3). Shqipe BYTYQI - Berisha – Zyrtare për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme: 

 

-Regjistrimii i objekteve të reja……..54, 

-Modifikime…..……………………….32, 

-Inspektime…………………………1100. 

 

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

 

-Regjistrimii i objekteve të reja……..54, 



-Modifikime…..……………………….32, 

-Inspektime…………………………1100. 

 

5). Arlinda GASHI - Zyrtare për pasuri të paluajtshme (zëv.të Zyrt.për regjistrimin e bizneseve): 

 
-Pushim. 

 

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

 

-Inkasim 257.184.16€,Nr.Tatimpagues 2245 me Zyrtaren e të të hyrave, 

-Lëshimi i qertifikatave nga QPS Nr.1756, 

-Puna me palë:vendimet nga Menaxheri i TPR-së 3711, 

-Përmirsimi i faturave nr.120,  

-Banimi primar Nr.01, 

-Rexhistrimet e pagesave të deshtuara Nr.13. 

 

-2- 

 

 

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

 

-Ka lëshuar 1374 vertetime dhe fatura tëTPR-së,për pagesë si dhe kshillime me borgjlinjtë në funkcion të zvoglimit sa më të madh të borgjeve të TPR-së në përgjithësi. 

-Kërkesa për regjistrime të reja….56, 



-Qertifikata mbi lartësinë e TPR-së……15, 

-Marrveshje për pagesa me këste për borgjlinjtë mbi 3000euro, 

-Dosjet për përgaditjen e Letërkujtesave për borgjlinjtë mbi 3000euro…16, 

-Shpërndarja e Letërkujtesave…16, 

-Marrveshje për pagesa me këste nga dërgimi i Letërkujtesave me borgjlinjtë e mëdhenj të TPR-së janë 20.784.11 euro.  

 

III.Sektori për Buxhet dhe Financa: 

 

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

 

-10 (dhjet) Njoftime për Taksë, 

-09 (nëntë) Aktvendime për Zbritje të Taksës, 

-Ka organizuar punën në Sektorin e Financave,për kryerjen e detyrave të punës në mënyrën më të mire të mundshme. 

-Ka kryer edhe punë tjera sipas kërkesave të paraqitura në këtë sektor, 

-Për shkak të defektit në Programin e Financave,nuk kemi mundur t’i shqyrtojmë Kërkesat dhe Ankesat për Zbritje të Takses. 

  

2). Kujtim MAZREKU-Zyrtar për Rexhistrim të Bizneseve: 

 

-Biznese Individuale……..82 

-SH.P.K                     …114, 

-Shuarje të bizneseve……17, 

-Modifikime                  …69, 

-Koperativ Bujqesore………1. 



 

-3). Afërdita KALLABA - Zyrytare për taksa komunale dhe tarifa tjera: 

 

-Punë të përgjithshme administrative me palë,si dhe zëvëndësim të zyrtarve të Sektorit të Financave dhe Zyres të Tatimit në Pronë. 

 

4). Vahide SOPA - Zyrtare për analitikë: 

 

Ka lëshuar gjithësejtë 1316 Vertetime dhe 47 qertifikata për konkurim. 

 

5). Hatixhe GASHI - Zyrtare per sherbime te qytetarve: 

 

Ka lëshuar 1316 Vertetime,qertifikata për konkurim në tender 47 qertifikata,të ndryshme nuk ka pas,të gjitha janë të rexhistruara në exel,si dhe konsultimi me klient,vertetimin e 

të gjitha dokumentave në Sektorin për Ekonomi dhe Financa. 

 

6). Qamil BAJRAMI-Zyrtar për PPTR-AT: 

 

-Gjithësejtë janë lëshuar 4398 fletëpagesa,nga 20€ janë 33 fletpagesa,sipas fletëpagesave të lëshuara. 

 

 

 

 

 

 



 

 Drejtori: 

        

    

 Labinot Halitjaha 

        

                         ________________ 

 

 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI, SPORT DHE MËRGATË 

 

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. 

Muajt e verës në Komunën tonë filluan me shumë aktivitete 
sportive e kulturore. 

Takimet me shoqatën “Sytë kërkojnë dritë” kanë vazhduar të mbahen edhe gjatë këtyre muajve, ku jemi në proces të përgaditjes së koncertit artistikë për personat me aftësi të 
kufizuar, i cili u vendos të mbahet në muajin Tetor. 

Komuna e Suharekës organizoi një takim pune me Presidenten e Komitetetit Paralimpike znj. Njomza Emini, ku diskutuma rreth infrastrukturës sportive për persona me nevoja të 
vecanta si dhe mundësit për organizimin e aktiviteteve sportive në të ardhmen. 

Ristrukturimi i KRK-së dega Suharekë ishte një nga punët e muajit Korrik si dhe një nevojë e kahmotshme për Komunën tonë. 

Komuna e Suharekës në Asocacionin e Para -Tenisit në Kosovë, në Lojrat e Para Sportit të Kosovës 2022, të mbajtura në Vushtrri në Akademinë Policore, u përfaqësua nga 
Ganimete Morina dhe Pravera Musaj, ku edhe u bënë Kampione të Para – Tenisit. 

Kemi hartuar edhe një memeorandum bashkëpunimi me organizaten “Theodora - Ks”, për mundësi punësimi për 30 persona, punë online. 

Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Suharekë u shëua me një aktivitet me KRK-në dhe rinin e Suharekës, ku kemi bërë pastrimin e parkut të qytetit, rinovimin e stolava dhe shportave 
të dëmtuara. 
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DATË/A:Nr.Prot.  30.09.2022 

PËR/TO: Bali Muharremaj, Kryetar KK Suharekë 

CC: 
 

NGA/FROM: Lorika Gashi, Drejtoreshë në DKRSM 

LËNDA/SUBJECT: 
Raporti mujor 07.2022 – 09.2022 



Vizita e Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit z. Hajrulla Ceku, rezultoi të jetë e sukseshme, ku në atë takim u dakorduam për dy projekte madhështore për Suharekën, biseduam 
rreth politikave sportive, trashëgëmin kulturore si dhe shumë qështje tjera të ndishme. Në focus të vecant ishte shtëpia e kulturës “Ukë Bytyqi”, e cila pritet që shumë shpejt të 

përfundoj me punime dhe të jetë e gatshme për shfytëzim. 

U vendos gurthemeli i shtatoreve të Hasan Prishtinës dhe Adem Jasharit ne fashtin Mushtisht, investim ky nga Ministria e Infrastruktures dhe Komuna e Suharekës. 

Gjatë muajit Shatator u përurua Qendra e re e Handikosit, ku në përurim morem pjesë i gjithë stafi ekzekutiv. 

Rregullimi i nyjeve sanitare në bibliotekë, muze dhe në palestër kanë vazhduar edhe gjatë këtyre muajve. Duke përfshirë këtu instalimin e rrymës, rrjedhjen e ujit, 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. 

Projektet e investimeve kapitale kanë vazhduar, ku disa prej tyre janë në përfundim të punimeve. 

 

Sektori i Kulturës 

  

Ekspozita si dhe botimi i librit “Trashëgimia arkeologjike e trevës së Suharekës” me autor Fadil Bytyqi është rekfletimi më i madhi që kemi bërë nga e kaluara për tu zhvilluar për 
të ardhmen. Ky libër është një pasuri shumë e madhe e qytetit tone, u shumë professor në kry me professor Fadil Bytyqin punuan me dekada për zbulimin e të gjithë këtyre 
artifakteve. 

Diafesti është një nga aktivitete kulturore të Komunës tonë që tashmë e një kohë të gjatë mbahet për nder të mërgimtarëve. Këtë vit u organizua ekspozita e të gjitha kupave të 
klubeve sportive të Suharekës që janë fituar në këtë vit. Gjithashtu për dy netë radhazi kemi pasur muzikë në sheshin e qytetit, një natë ka qenë nata e muzikës popullore dhe nata e 
dytë muzika argëtuese. 

Festivali i Tetatrove shënoj edicioni e tretë këtë vit në Suharekë, i cili u mbajt nga 4-8 shtator. Për pesë netë radhazi ka pasur shfaqje nga qytete të ndryshme, duke filluar nga 
qyteti i Tiranës me shfaqjen “Vagon”, pastaj vazhduan Tetari i Preshevës me shfaqjen “Tri mendje në ankand”, Tetari i Gjilanit me shfaqjen “E vërteta”, Tetari “Avdush Hasani” 

nga Podujeva me shaqjen “Emigrantët”, si dhe në natën e fundit Teatri i qytetit të Suharekës me shfaqjen “Kërkohet bashkëshort i ri”. Ky edicion i Festivalit u përmbyllë në 
mënyrën më të mirë të mundshme, ku edhe teatri i qytetit tonë mori ftesa në shumë Festivale të Komedive dhe Tetatrove në qytete të ndryshme. 

Përgaditjet për Festivalin e Kulturës dhe Verës “Festari” kanë filluar qysh në muajin Mars dhe kanë vazhduar deri në mbajtjen e Festarit. Në muajin e fundit kemi qenë në faze 
përfundimtare përgaditore për këtë festival, ku kryesisht i gjithv stafi I DKRSM-së kemi qenë të angazhuar me Festarin. 

Festari ka filluar me datën 20.09.2022, dita e pare, ku hapja zyrtare e Festarit u bënë shesh nga kryetari z. Bali Muharremaj. Dita e pare ishte e mbushur me aktivitete të ndryshme 
sic janë, dhurimi i gjakut, dhurimi i librave, dhurimi i veshmbathjeve, punëtori arti, mbrëmje letrare artistike, ekspozitë personale e Bardhyl Bejtullahut, si dhe në fund u përmbyllë 
me një koktej ne Qendren e Rinisë “Shtëpija e Fellbahut”. 



Dita e dytë e Festarit, me datën  21.09.2022, ka filluar me aktivitetet sportive nga personat me nevoja të vecanta, ku pjesëmarrës ishin Qendra e Handikosit Suharekë, Qendra e 
Handikosit Gjakovë, Qendra e Handikosit Prishtinë si dhe Qendra e Handikosit Prizren. Mbrëmja ka vazhduar me revyjen e rapsodëve “Rizah Bllaca”, e cila u mbajt në sheshin e 

qytetit, me një skenografi të organizuar në mënyreë më të mire të mundshme dhe me rapsod nga e gjithë Kosova. 

Dita e tretë e Festivalit të Kulturës dhe Verës “Festari” e mbajtur me datën 22.09.2022, ishte nata e muzikës dhe argëtimit. Mbrëmja muzikore filloi me koncertin e fëmijëve, ku 

pjesëmarrës ishin fëmijët e talentuar të qytetit tonë si dhe grupi i fëmijëve nga  Orkestra e Qendrës Concordia me qendër në Prizren. Mbrëmja ka vazhduar me muzikë popullore 
nga viset shqiptare , ku performuan GAM – Theranda, Motrat Mustafa si dhe Shkurte Fejza. Këtë ditë kemi pritur edhe delegacionin nga qyteti i Fellbahut, ku Nënkryetarja e këtij 
qytetit së bashku me gjithë delegacionin ishin pjesë  gjithë mbrëmjes. 

Dita e katërt e Festarit me datë 23.09.2022 ishte dita ku i gjithë qyteti ishte aktiv. Dita filloj me pritjen e delegacioneve nga qyteti i Sarandës, qyteti i Lezhës si dhe nga qyteti i 
Përmetit, për të vazhduar me tej me pritjen e të gjitha shoqërive kulturore artistike, klubeve sportive, shkollave të mesme dhe fillore të qytetit tone, organizatave joqeveritare, 
qendrën e Hansikos Suharekë, QKMF “Rexhep Kuci”, Zjarrëfiksat, Hidroregjionin, Ekoregjionin, biznese të ndryshme të qytetit tonë, e shumë grupe të ndryshme të interest në 
hapësirat e jashtme të Komunës, prej ku edhe kemi filluar parakalimin deri tek Tregu Javor, me përcjelljen e Policise. Tek Tregu Javor për të gjithë fermerët e qytetit tonë është 
organizuar ekspozita e prodhimeve bujqësore, ku edhe përurimin e këtij panairi e bënë Kryetarit z. Bali Muharremaj, Nënkryatrja e qytetit të Fellbahut, si dhe Kryetarët e qyteteve 
të Sarnadës, Lezhës dhe Përmetit. Në të njejtin vend dhe në të njejtën kohë u organizuan edhe lojrat popullore sic janë, tërheqja e litarit, hedhja e gurit, shigjetaria, gjuajtja me 
pushkë ajrore. Në këto lojëra morën pjesë qytetarët, delegacionet, artistët etj. Mbrëmja e ditës së katërt vazhdoj me shfaqje teatrore nga Teatri i qytetit tonë, si dhe u përmbyllë me 
muzikë argëtuese nga Grupi Koha dhe këngëtarja e njohur Fifi. 

Festari u përmbyllë në ditën e pestë të tij, me datë 24.09.2022, ku gjatë ditës organizuam vizita të ndryshme për delegacionin nga qyteti i Fellbahut, duke filluar nga dy ekipet 
kampione të qytetit tonë, FC Ballkani dhe KB Golden Eagle Ylli, duke vazhduar më tej ne fashtin e Sallagrazhdës tek Kisha dhe Xhami e fashtit duke e përfunduar vizitën në 
bjeshët e Dollocit. Mbrëmja u përmbyllë me një Gala Mbrëmje të organizuar ne hapësirat e vreshtave të qytetit dhe me hapjen e ekspozitës së kolonisë ndërkombëtare te artit. 

Kolonia ndërkombëtare e artit është një aktivitet i cili bashkon artistë nga e gjithë bota. Këta artis qëndrojnë në Suharekë gjatë gjithë javës së Festarit, dhe në fund pikturat e 
përfunduara i dhurojnë për qytetin. 

 

Sektori i Sportit 

Gjatë muajit Korrit u mbajt edhe nata finale e turneut të futbollit “Sadik Ramadanaj”, ku pjesëmarrës ishin gjithësej 64 ekipe dhe numri i shikuesve arriti deri në 5000.  

Turneu i volejbollit “Genc Zyba” u finalizua me një fitore nga ekipa e Suharekës. Ky turne u mbajt për një javë me radhë, ku pjesëmarrës ishin ekipe nga e gjithë Kosova. 

FC Ballkani ka vazhduar lojërat në arenën ndërkombëtare në Konferenc Ligë, ku arriti të kulaifikohet dhe tv vazhdoj rrugëtimin tutje. 

 

 

 

Sektori i Rinisë 



 

Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Kosovës –Dega në Suharekë filluam një aksion humanitar për pajisjen e fëmijëve në nevojë me mjete shkollore dhe libra shkollore. Ky 
aktivitet ka vazhduar edhe gjatë ditëve të Festarit dhe gjitha mjetet që janë grumbulluar janë dorëzuar tek Kryqi Kuq. 

Vullnetarët e KRK-së dega Suharekë gjatë këtyre ditëve festive kanë bërë punën më të madhe, me participimin e tyre në të gjitha aktivitetet. 

Pasi që Suhareka tashmë është pjesë e projektit Kosovo Youth Participation, gjatë muajit shtator është mbajtur Kuvendi i Rinisë, ku pjesëmarrës ishin edhe të rinjët nga qyteti ynë. 

 

Sektori i Mërgatës 

 

Organizimi i Festivalit Diafest është një nga aktivitete me madhore të sektorit të mërgatës. Ky festival u organizua për dy ditë radhazi, ku në njërën ditë pjesëmarrës ishte edhe 
Ministrja e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Disaporës znj. Donika Gërvalla – Schwarz. 

 

Biblioteka 

 

Gjatë muajve Korrik, Gusht dhe Shtator numri i lexuesëve  në salla ishte 583. Libra të lexuara ishin: Në sektorin e fëmijvë të regjistruar 48 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi 
i librave 802 copë. Kurse në sektorin e të rriturve të regjistruar 18 libra që janë marrë në shfrytëzim, ndërrimi i librave 589 copë.   
 

Muzeu 

Gjatë këtyre muajve të verës vizitorët më të shpesht kanë qenë mërgimtarët. Gjithashtu janë mbajtur edhe disa ekspozita personale në hapësirat e muzeut. 

 

Palestra Sportive “13 Qershori” 

 

Gjatë periudhës raportuese në Palestrën Sportive “13 Qershori” janë zhvilluar gjithsejt 28 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 tretë të viti 2022. 
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DREJTORIA E ARSIMIT 
05NR. 975 Datë:30.04.2022 
S U H A R E K E  

 
    RAPORT I PUNES  PËR PERIUDHËN 

                                            Korrik-Shtator 2022 

OBJEKTIVAT E DKA-së TE PLANIFIKUARA PËR PERIUDHEN TRE MUJORE 



 Në kuadër të plan-programin e punës për vitin 2022,Drejtoria e Arsimit ka planifikuar realizimin e objektivave kombëtare dhe  strategjike të MASHT si dhe objektivat 

komunale të PZHK të DKA-së të miratuar nga Asambleja Komunale të  shndërruara në detyra konkrete dhe të fokusuara në realizimin e tyre në të gjitha institucionet 

edukativo arsimore në nivel komune. 

Tremujori i tretë i vitit 2022 nga stafi i DKA-së ishte planifikuar për përgatitjet e përgjithshme të institucioneve edukativo-arsimore për përfundimin e vitit shkollor 

2021/2022 dhe fillimin e mbarë të vitit të ri shkollor 2022/2023. 

 Duke u mbështetur në objektivat e planifikuara në PZHSH të DKA-së dhe situatën aktuale në shkollat tona fokus kryesor është krijimi i kushteve sa më të volitshme 

për :   

 Ngritjen e cilësisë së mësimdhënie dhe mësimnxënie në shkollat tona. 

 Ngritjen e suksesit të nxënësve dhe rritjen e nivelit të vijueshmërisë së nxënësve në procesin edukativo-arsimor përmes realizimit të plan-programeve mësimore 

sipas fushave të KKK. 

 Renovimi dhe meremetimi i objekteve  shkollore sipas nevojës dhe planifikimit. 

 Furnizimi i shkollave me mjete mësimore për konkretizimin dhe demonstrimin e mësimit  

 Pajisja e nxënësve me tekste mësimore sipas kërkesës së shkollave dhe planifikimeve të MASHTI-it 

 Krijimi i kushteve sa më të mira për siguri në të gjitha nivelet e arsimit dhe në të gjitha institucionet edukativo- arsimore. 

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

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

 Sigurimi i kuadrit arsimor sipas planifikimit të shkollave dhe DKA-së.  

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

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

Në komunën tone funksionojnë 29 SHFMU dhe 3 SHML si dhe institucioni parashkollor –çerdhja e femijeve “Flutura” me katër paralele të ndara në Duhël, Mushtisht, 
Sopijë , Gjinoc, Studenqan dhe Samadraxhë. Në kuadër të shkollave amë (SHFMU) funksionojnë edhe 11 paralelet të ndara ( shkollat satelit) që rezulton që në total mësimi 
organizohet në 51 objekte shkollore. Është me rëndësi të theksohet se numëri i madh i shkollave të komunës sonë mësimin e zhvillojnë vetëm me një ndërrim :  

22 SHFMU si shkolla amë, 
  7 paralele të ndara fizike dhe  

SHML “A. Ramaj” në Shirokë.  
DKA në bashkëpunim me shkollat  fillore ka planifikuar në vitin shkollor 2022/2023 numrin e paraleleve dhe numrin e nxënësve për regjistrim në paralelet parafillore dhe 

klasa të para. Sipas këtij planifikimi dhe në mbështetje të UA nr. 16/2004 të MASHT është realizuar edhe regjistrimi i të gjithë fëmijëve të moshës pesë vjeçare në paralelet 
parafillore dhe fëmijët e moshës gjashtë vjeçare në kl. I-ra . 

Për shkak të situatës së krijuar me grevën e organizuar nga SBASHK nuk kemi arritur të kemi të dhëna të sakta për numrin e nxënësve në të gjitha institucionet edukativo-
arsimore. 

        
  Suksesi dhe vijimi i nxënësve nëpërfundim të vitit shkollor 2021/2023  

Nga raportet e shkollave dhe të dhënave të prezantuara në sistemin e SMIA të MASHT-it si dhe  konsultave  me drejtorë të shkollave  mund të konstatojmë se 
mbarëvajtja e  mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues  gjatë kësaj periudhe  është realizuar me sukses. 



Në vazhdim e paraqesim suksesin e nxënësve dhe mungesat për vitin shkollor 2021/2022  

Klasa 
 Pozitiv Negativ Pa notuar 

Gjithsej 

 
 
 

Nr % Nr % Nr % 

I-IX  6406 92% 366 5% 155 2% 6927 

         

X-XII               1803 95% 98 5% 0 0% 1901 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suksesi i paraqitur ne formë skematike 



 

 

 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. 

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë periudhës : Korrik - Shtator 2022  

Gjatë periudhës tre mujore ( korrik – shtator 2022) -  DKA në bashkëpunim me shkolla dhe MASHT-in shfrytëzoi kohën e pushimeve verore dhe realizoj këto aktivitete: 

 Përcaktoj formën e  organizimit të shpërndarjes së teksteve mësimore për të gjitha shkollat e komunës sonë.  

 Përgatiti  paramasat për adaptim edhe  meremetime në shkolla 

 Furnizoj me material zyrtar për administratë dhe shkolla 

 Planifikimi dhe mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla  

 Pajisja e shkollave me mjete mësimore. 

  Sipas kërkesës së shkollave ,DKA i siguroi kompjuter, llaptop dhe printer . 

 Objektet shkollore janë rinovuar dhe pastruar  sipas kërkese dhe nevojave të tyre. 

 Ambientet e jashtme janë pastruar dhe rregulluar . 

 DKA ka planifikuar dhe pranuar stafin arsimor dhe teknik. 

 

Konkurset: 

sukses pozitiv-
8209 nx.

sukses negativ
464 nx.

pa notuar
155 nx.

Suksesi i nxenesve në fund të vitit shkollor 
2021/2022  



- 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 gjatë këtij tre mujori janë publikuar 
gjithsej 6 konkurse: 
- Tre konkurse për mësimdhënës dhe punëtor teknik. 
- Tre konkurse për drejtor shkolle (Neperbisht , Bllacë, dhe SHFMU“Destan Bajraktari”) 

 Pas shqyrtimit dhe perfundimit të procedurave të katër konkurseve janë pranuar gjithsej 19 punëtor të rinj prej tyre 15 mësimdhënës,2 edukatore dhe 2 drejtor shkolle, 
ndërsa dy konkurs është ende në procedurë të aplikimit . 

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

Vlerësimi i jashtëm: Ne bashkëpunim me MASHT ,DKA i ka bërë të gjitha  përgatitjet për organizimin e vlerësimit të jashtë- Provimi i maturës për kl.12 afati i gushtit 2022 
 

 

 

 
 
Vlerësimi i përformancës së drejtorëve 

Në mbështetje të UA nr.106 /2020 të MASHT për vlerësim të performancës së drejtorëve,komisioni për vlerësim hartoi orarin e vlerësimit  për drejtorët e shkollave të 
cilët janë në përfundim të mandatit :  

1.SHFMU:” Dëshmorët e Tivarit” në Peqan, 
2. SHFMU” Dëshmorët e Kombit” në Vraniq, 
3. SHFMU”Edit Durham” në Mushtisht. 
Në proces të vlerësimit : 
1. SHFMU ” 7 Marsi” në Suharekë, 
2. SHFMU”V.P.Shkodrani” në Leshan, 
3. SHML Gjimnzi”Jeta e Re” në Suharekë/ zv.drejtor, 
4. IAAP”Skënder Luarasi” në Suharekë. 
 

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PER PERIUDHEN VIJUESE 

DKA  me qëllim të avancimit të punës në institucionet shkollore për periudhën në vijim 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 
-Organizimin e mësimit të rregullt dhe mësimit plotësues. 
-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 prandaj janë marrë të gjitha masat për krijimin e kushteve sa më të volitshme në këtë aspekt.  

       - Planifikimi i buxhetit për periudhën vijuese. Buxheti për arsimin në nivel komune ndahet në bazë disa kritereve të përcaktuara me Ligjin e Arsimit Paraunversitar dhe 
Udhëzimit Administrativ në fuqi .Kriter bazë është numrit të nxënësve,prandaj DKA – ka një buxhet dhe numër të punëtorëve ndër më të mëdhatë në Komunën duke marrë 
parasysh edhe numrin e nxënësve si dhe numrin e objekteve shkollore. 

Shkolla gjithsej 
nx. 

kaluan nuk 
kaluan 

kalushmëria 
në perqindje 

Gjimnazi " Jeta e 
re”Suharekë 

14 12 2 85.71% 

SHMT-Suharekë 38 19 19 50.00% 

SHMP-Suharekë 41 18 23 43.90% 



 
INVESTIMET KAPITALE PER VITIN 2022 

 

nr. kodet 
ARSIMI DHE 

SHKENCA  Shkollat 
fondi 
(10)  

 fondi 
(21)  

Totali I 
Buxhetit  

shpenzimet 
nga fondi 10 
per 
tremujorin 
(korrik-
shtator)  
20122 

1 
5060
3 

Ndërtimi I sallës 
sportive shf 
"L.Prizrenit" Budakovë 

          
30,000.

00  

            
20,000.0

0  

           
50,000.0

0  
                     
29,999.95  

2 
5209
1 

Ndërtimi I sallës 
sportive 
"D.Greikocit"  Greikoc 

        
150,00

0.00  

            
60,000.0

0  

          
210,000.

00  
                   
100,000.00  

3 
5209
2 

Ndërtimi I sallës 
sportive në 
"S.Luarasi"  Suharekë 

        
105,00

0.00  

            
115,011.

00  

          
220,011.

00  
                   
100,000.00  

4 
5050
4 

Mjete konkretizuese 
(kabinetet )  

Reshtan, 
Bllac, 
Sllapusha
n, 
Gjimnaz, 
SHMP etj 

          
15,000.

00  
              

4,989.00  

            
19,989.0

0  0.0 

5 
5209

3 

Ndërtimi dhe 
meremetimi i 
shkollave në 

Komunë-  (Arsimi 
fillor) 

Llot/1- 
Sllapusha
n, 
Studenqa
n, D. 
Bajraktari,
etj 

          
72,450.

00     
  

  

           
72,450.0

0  

0.0 

                      
11,635.00  

Llot/2-
Bukosh,Se
metisht,Gj
noc 0.0 

    TOTALI 

       
372,45
0.00  

         
200,000.
00  

         
572,450.
00  

                   
241,634.95  

 

 



Subvencionet : 

 

Shpenzime në periudhën tremujore (korrik-shtator) 2022 

-Qershor-85,750.00€ 

-Korrik- 28,720,00 € 

-Gusht-300,00 € 

 

 

 

 

 

 

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 i shkollave sipas planifikimit dhe nevoja të shkollave. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT 

 

                                                                                                                               D r e j t o r i 

 

                                                                                                                          Remzi Bajselmani 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

KOMUNA  E  SUHAREKËS 

 



DREJTORIA PËR SHËRBIME PRONËSORE-JURIDIKE DHE KADASTËR 

 

RAPORT TRE MUJOR  

(Korrik, Gusht, Shtator) 

2022 

 

 

 

 

 

SEKTORI I PRONËS   

 

Drejtoria për Shërbime Pronësore-Juridike dhe Kadastër, konkretisht Zyra e Pronës, edhe gjatë këtij 3 mujori ka vazhduar tu ofrojë shërbime sa më efikase për qytetarët, 
duke u ofruar informacione dhe të dhëna për pronat si per sektorin privat dhe atij komunal. 

  Mund të cekim se në Zyrën e Pronës mbahen takimet e rregullta me qytetarët, të cilëve nuk ju është mohuar e drejta e takimit, qoft me drejtorin apo zyrtarët përgjegjës 
brenda orarit të punës. Gjatë takimeve palëve u jepen këshilla për plotësimin e lëndëve, sipas kërkesave të palëve.   



 

1. Kërkesa të pranuara 
2. Kërkesa për bartje të pronës së paluajtshme 
3. Kërkesa për kompensim  
4. Kërkesa për uzurpim të pronës publike  
5. Puna ne teren 
6. Shkresa të ndryshme 
7. Regjistrimi i ndarjes së parcelave 
8. Regjistrim për Legalizim të objekteve 
9. Të aplikuar dhe të kontrolluar lëndët për Legalizimin e objekteve pa leje 
10. Identifikimi i parcelave të cilat ipen në shfrytëzim për vitin 2022 
11. Të hyrat buxhetore në Drejtorinë për Shërbime Pronësore-Juridike dhe Kadastër 

 
 

 

1. Kërkesa të pranuara  

  Këto kërkesa të palëve janë nga më të ndryshmet, ku gjithësej kanë arritur 47 kërkesa, ku kanë të bëjnë kryesisht, me: bartje të pronës, kompensime, uzurpime, etj.   

 

2. Kërkesa për bartje të pronës së paluajtshme 
 

   Këto bartje të pronës janë bërë në Z.K. Greikoc, ku prej tyre 1 lëndë ju është bërë bartja. Këto parcela kanë qenë në emër të Pronë Shoqërore Komuna e Suharekës-Shtëpia e 
Kulturës dhe janë bartur në emër të palëve. Këto kërkesa për bartje të trollit ndërtimor në Z.K. Greikoc, ju janë ndarë palëve gjatë viteve 1988, nga ana e Komunës së Suharekës-
Drejtoria për punët pasurore-juridike, ku janë nxjerrë Aktvendime dhe Konkluzione mbi dhënien e trollit ndërtimor në shfrytëzim të përhershëm.  

     Ndërsa, 1 lëndë është refuzuar, pasi që në këtë troll ndërtimor në Greikoc nuk ka të ndërtuar shtëpi  të banimit, mirëpo lokal afarist.    



 

(Foto 1, është miratuar për bartje) 

 

 

 

 

(Foto 2, është refuzuar)  



 

3. Kërkesa për kompensim  
 

   Është zhvilluar procedura e kompensimit për 2 lëndë për ndërtimin e rrugës Shirokë-Sopijë dhe palët janë kompensuar. Është nxjerrë aktvendimi për bartje në emër të Komunës 
së Suharekës dhe është bërë i plotëfuqishëm, më pastaj është bërë bartja e pronës në librat kadastral në emër të Komunës së Suharekës.  

 

4. Kërkesa për uzurpim të pronës publike  

 

Pas shkresës të cilën e kemi pranuar nga Drejtoria e Inspeksionit, zyrtarët nga Drejtoria për Shërbime Pronësore-Juridike dhe Kadastër kanë dal në teren dhe kanë bërë matjen e një 
muri rrethues në parcelën kadastrale P-01836-0 Z.K. Dvoran.  

Pastaj, lidhur me disa uzurpime të tjera në: Duhël, Papaz dhe Suharekë.   

 

 



5.  Puna në teren 
 

Brenda kësaj periudhe 3 mujore, kemi dal në teren gjithësej 10 herë, si: Greikoc, Duhël, Sopijë dhe Dvoran (kryesisht kanë të bëjnë me: bartje të pronës, kompensim, uzurpim, etj).  

 

6. Shkresa të ndryshme (njoftime, ftesa, fatura, aktpërcjellësa, kërkesa për vlerësim juridik Avokatit të Komunës)    
 

Gjatë kësaj periudhe janë bërë 8njoftime të ndryshme për palë, ftesa për palë 1, fatura për pagesa 7, kërkesa për vlerësim juridik Avokatit të Komunës1, shënime zyrtare 2, refuzime 2, 
aktvendime për bartje 3, procesverbal 1, aktvendime për uzurpim 2, certifikata për shitblerje 1, etj.  

 

7. Regjistrimi I ndarjes se parcelave. 

Ndarja e parcelave eshte bere ne baze te Vendimit te Asamblese se Kuv.Kom.( 1 parc), dhe ne baze te kerkese se Avokatit Publik – dhe Aktgjyk. te Gjykates Themelor - dega 

Suhareke (1 parc.). Per periudhen Korrik – Shtator viti 2022, gjithsej  jane: 2 

Shiko tabelen e me poshtme 

 

nr.rend. ZON.KADAST. NUMRI I LENDEVE TE REGJIS.

1 DUHËL 1

2 SOPIJË 1

Gjithsej: 2  

 

 

8.Regjistrim per Legalizim te objekteve. 



Per periudhen Korrik – Shtatorjane regjistruar ne ZK  27lende te objekteve pa leje 

 

nr.rend. ZONA KADASTRALE NUMRI I OBJ. TE REGJISTRUAR

1 MUSHTISHT 2

2 SALLAGRAZHDË 1

3 SOPIJË 2

4 SLLAPUZHAN 1

5 SUHAREKË 21

Gjithsej: 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Te aplikuar dhe te kontrolluar lendet per legalizimin e objekteve 

Per periudhen Korrik – Shtator kane aplikuar dhe jane kontrolluar  266lende te objekteve pa leje 

nr.rend. ZONA KADASTRALE NUMRI I LENDEVE

1 BLLACË 2

2 BUDAKOVË 2

3 BUKOSH I 9

4 DELLOC 9

5 DOBERDELAN 1

6 DUBRAVË 1

7 GELANCË 4

8 GJINOC 12

9 GREJKOC 5

10 MUSHTISHT 31

11 NEPËRBISHT 1

12 POPOLAN 4

13 REQAN 4

14 RESHTAN 2

15 SALLAGRAZHDË 2

16 SAMADREXHË 5

17 SAVROVË 7

18 SEMETISHT 2

19 SLLAPUZHAN 7

20 SOPIJË 68

21 STUDENQAN 7

22 SUHAREKË 78

23 VRANIQ 3

Gjithsej: 266  

 

 



 

10.  Identifikimi I parcelave te cilat ipen ne shfrytezim per vitin 2022 

Per kete vit kemi zgjedhur 123 parcela per dhenie ne shfrytezim ku te cilen kemi bere publike ne web faqen e Komunes sone.  Shiko tabelen me poshtë. Si dhe disa skica . 

nr.rend. ZONA KADASTRALE NR.I PARC.

1 BLLACË 6

2 DUHËL 15

3 LESHAN 6

4 MUSHTISHT 6

5 SAMADREXHË 40

6 STUDENQAN 20

7 SUHAREKË 10

8 JAVOR 20

Gjithsej: 123  

 

 



 

 

11.  Te hyrat  buxhetore ne Drejtorine Pronesore-Juridike dhe Kadaster. 

Ne periudhen  Korrik – Shtator  viti 2022 jane barazuar705 fatura. 

Kurse per Hipoteka Korrik – Shtatorviti 2022 jane barazuar12 fatura 

Te  hyrat buxhetore ne zyren Komunale Kadastrale  per periudhen Korrik – Shtatorjane  gjithsej: 31,000.00 Euro. 
 

- Te hyrat buxhetore nga: 
-  Kontratat e Noterizuara per Bartje (Trashegimi, shitblerje, ndarje te pronesise, dhurate e tj.) 
- Aktv. Dhe Aktgj. nga Gjyk.Them. Suhareke per barjtje dhe ndarje. 
-  Historiate nga ZK 
-  Ndarje, Bashkim, Modifikim per parcela te Zon. Kad. 
-  Dhenia e koordinatave,vector,  edhe  ne form digjitale (pikave te detajit),       

Shiko ne tabelat e me poshtme. 
 

nr. Muaji SHUMA 

1 Korrik 6,812.00 

2 Gusht 14,065.00 

3 Shtator 8,883.00 

  Gjithsej:   29.760.00 

   

   

   

 

- Te hyrat buxhetore ne zyren Komunale Kadastrale  per Hipoteka 

nr. Muaji SHUMA 

1 Korrik 340.00 

2 Gusht 630.00 

3 Shtator deri me dt. 28.09.22   270.00 

  Gjithsejt:1,240.00 

   

   

     

 



29,760.00+ 1,240.00= 31,000.00 Gjithsej 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KomunaSuharekë 

Drejtoriapërshërbimepronësorejuridikedhekadastër 

Data e përpilimittëraportit: 30.09.2022, Sektori I kadastrit 

 

RAPORT 3 MUJOR I PUNES 

 

 

 

 

Raportpunepërperiudhënkohorenga data: 01.07.2022 derimëdatën: 30.09.2022 

 

 



 

 

Gjatëkësajperiudhekohorekemipranuardheshqyrtuarnjëmorilëndëshdhekërkesashtënatyravetëndryshmeqëipërkasindrejtorisësonë, poashtukemi pas 

dhetakimetëndryshme me organizatajoqeveritare me 

anëtësëcilavejemipërpjekurqëtëkrijojmëparakushtesamëtëmiraqëtëofrojmëshërbimesamëcilësoresidrejtori 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

(Fototëilustruaragjatëtakimit me USAID-in dhekryetarin e Komunës) 

 

Mëposhtënëformëtërenditur do tëgjenilistën e shërbimevetonasidhenumrin e Aktvendimevedhepunëvetëkryerangazyrakadastrale: 

 

1. Bartje e posedimitBlerje – 104 Aktvendime 
2. Bartje e posedimitNdarjefizike – 19Aktvendime 
3. Bartje e posedimitDhurim – 82Aktvendime 
4. Bartje e posedimitKëmbim – 4Aktvendime 
5. Bartje e posedimitNëbazëtëpranimit – 43Aktvendim 



6. Bartje e posedimitTrashëgimi – 40Aktvendime 
7. Bashkimiiparcelave – 34Aktvendim 
8. Fshirja e hipotekës pas skadimittëafatit – 21 Aktvendime 
9. Fshirja e ngarkesëstatimoresipasvendimittë ATK-së – 0Aktvendim 
10. Modifikimiiatributevetëparcelës – 8Aktvendime 
11. Ndarja e parcelave – 122Aktvendime 
12. Regjistrimi I hipotekës -18Aktvendim 
13. Regjistrimit I nderteses – 26Aktvendime 

GjithsejtAktvendimetëpërpiluara: 521Aktvendime 

290Këshillimeprofesionale me palë, poashtukemitrajtuardheshqyrtuarkërkesatëndryshmeprofesionalelidhur me natyrën e punëssonë.  

 

 

 

Certifikatatëpronës: 1478Lëndë 

Certifikataqënukkapronë: 226Lëndë 

Kopje tëplanit: 354Lëndë 

Pranimi I tëgjithalëndëvedhekërkesavetësporteli: 2642Lëndë 

GjithsejLëndë: 4700Lëndë 

 

Regjistrimi I ndërtesave: 66Lëndë 

Kontrollimidheregjistrimi I lëndëvepërndarje/Bashkim: 210Lëndë 

LëndëtëazhurnuaranëHartëKadastrale: 256Lëndë 
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RAPORT DSHMS  
 
 
-Kërkesa për mbajtje të familjes – 126 



-Kërkesa për vazhdim penzioni  - 135 

- Përgjigjje në kërkesa – 3 

- Ndihma momentale 47 

- Të aprovuara – 14 

- Në pritje – 33 

- Kërkesa bonus banim – 12 

- Kërkesa të aprovuara – 7 

- Të refuzuara – 5 

- Kërkesa për banjo klimatike – 32 

- Subvencionime te lindjes të aprovuara - 10 

-Vendime – 1 

- Aktvendime – 2 

- Njoftime – 29 

- Raporte – 5 

 

 

QENDRA PÊR PUNÊ SOCIALE  
 Gjatë periudhës tre mujore nga data 01.07.2022 e deri me datën 30.09.2022 në Qendrën për Punë Sociale në Suharekë , në kuadër të shërbimeve sociale kanë punuar 5 zyrtar të 
shërbimeve sociale dhe drejtori i qendres .  

 

                 Kategorit më të theksuar gjatë kësaj periudhe kanë qenë :  

 

 

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

     sigurimin e lejeve të ndryshme …………. ……………………………….....… 81 raste  

-  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 ............................................................................................................     75 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  .......................................................................................      2 raste 

-  Gjykata Komunale Suharekë, kërkesë për dhënjen e mendimit për ruajtje, besim dhe edukim për fëmijët e mitur....................................................................................     2 raste     

-  Kërkesa për vertetim për përkujdeje të fëmijëve të mitur  

      Për të bërë bashkim familjarë prind – fëmijë ...............................................    3 raste     

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policie ( kanosje ,  

-  Stacioni Policor në Suharekë – Raport Policor: Dhunë familjare ................  `2 raste  

-  Referime interne nga përsoneli i QPS në Suharekë për  

      asistencën sociale ............................................................................................     3 raste  

-  Kërkesë për vertetim që është duke u përkujdesur për fëmijën e mitur .....     3 raste 

-  Këkesë për vërtetim për lëshimin e qertifikatës së bashkësisë familjare .....     1 raste    

-   Kërkesë për vërtetim që merr ndihma sociale  ..............................................     5 raste  

-  Kërkesë për ndrrim të kujdestarit ndaj të miturve ........................................    1 rast 

-  Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti për të mitur – Mbikqyrje e shtuar nga ana e Organit të Kujdestarisë  ..............................................................................     1 rast      

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

      për të bërë bashkim familjar ...........................................................................    7 raste   

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

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

-  Kërkesë për shkarkim të kujdestarit ...................................................................     1 rast 

-  Kërkesë për vërtetim për rregullimin e pasaportës për të mitur ......................    10 raste 



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

-  Kërkesë për fitimin e shtetësisë së Kosovës .........................................................    4 raste 

-  Kërkes për zbatimin e procedures për pajtim të bashkëshortëve .....................    1 rast 

 

   -   Kerkesa për përkrahje materiale për familjen që kanë fëmijë  

       me aftësi të përhershëme të kufizuar …………………………….……..……  7 raste të cilat  

                 

-Pjesëmarrja në seanca gjyqësore për përfaqësim …………………………..  `6 raste     

         

           Gjatë kësaj periudhes tre mujore nga data 01.07.2022 e deri me 30.09.2022 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 :  

 

       -Qendra e Sigurt për Gra dhe Fëmijë në Prizren .....  1  rast 
 

- 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 e mir.  
3. Mjetet materiale të fëmijës shpenzohen vetem për fëmijën . 

 

   

            Gjatë kësaj periudhe janë kryer edhe shumë punë të tjera që janë në domenin e shërbimeve sociale si , raportimet e rregullta pranë DMS në Prishtinë – në çdo muaj dhe 
vizitat në SOS – Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës në Prishtinë – çdo muaj .  

 

                                                   

                                                    ASISTENCA SOCIALE 

Sa i takon Asistences Sociale gjatë këtyre gjashtë muajve të këtij viti pra nga 01.07.2022 deri me 30.09.2022 ka qenë në suaza të normales, kështu:  

 



 

 

RAPORT 
 

1.Korrik 2022 në Asistencë Sociale ishin 470 familje, 

2.Gusht  2022në Asistencë Sociale ishin 457 familje, 

3.Shtator 2022 në Asistencë Sociale ishin 449 familje, 

Gjatë këtyre pesë muajve raste të reja kanë aplikue për Asistencë Sociale ishin 5 raste të reja prej tyre 3 kane plotesuar kriterin për Asistencë Sociale.  
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Departamenti i Mjekësisë Familjare 
 



 Sektori i Mjekësisë Familjare 

Në sektorin e Mjekësisë Familjare në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive janë kryer këto shërbime si në table: 

 

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
MJEKËSIA 
FAMILJARE 5395 6260 5402 

RADIOLOGJIA 247 0 0 

ULTRAZË 98 0 0 

LEXIM  R.T.G 149 0 0 

STOMATOLOGJIA 267 301 280 

URGJENCA 9121 9580 6238 

RENTGENI 560 638 650 

MAMOGRAFI 12 10 8 

LIDHTOJRA 530 579 699 

GJINEKOLOGJIA 217 209 20 

ULTRAZË  209 206 18 

LINDJE 0 0 0 

LABORATORI 9081 12005 12894 

INJEKCIONET 3442 3613 3895 

INFUZIONET 1635 1637 1541 

INHALIMI 86 52 117 

EKG 43 67 93 

BARNATORE 804 739 967 

REFERIMET 302 268 265 

PEDIATRIA 347 220 400 

SHERBIMET 6821   695 

VIZIT E DYT 109 125 127 

 
 

PROJEKTI SHTRETËRIT SHTËPIAK  



 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 

GJITHSEJ VIZITA 178 278 301 

PASTRIM I PLAGËVE 71 74 68 

INJEKSIONE 34 69 75 

INFUZIONE 67 159 180 

KATETERET URINAR 18 35 36 

GLIKEMIA 79 74 81 

PERSONA TE 
VETMUAR 47 60 58 

R.A.E 15 4 8 

SHERBIMET 408 590 650 

 
 

      QMF-MUSHTISHT 
 

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 

VIZITAT MJEKSORE 500 609 520 

INFUZIONET 141 174 150 

INJEKCIONET 326 440 402 

INHALIM 0 0 3 

LIDHJE  128 146 138 

EKG 0 0 0 

STOMATOLOGJIA 77 100 89 

GLIKEMIA 0 0 0 

REFERIME 57 73 65 

              

              

       QMF-BUKOSH 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR GJITHSEJ 

VIZITAT MJEKSORE 682 977 680 5344 

INFUZIONET 254 444 350 1952 

INJEKCIONET 414 427 504 3207 



INHALIM 0 0 3 18 

LIDHJE  126 126 120 919 

EKG 12 19 20 161 

STOMATOLOGJI 51 48 52 362 

GLIKEMIA 17 26 14 94 

REFERIMET 49 51 40 530 

 
   QMF-DUHËL 
     

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR GJITHSEJ 

VIZITAT MJEKSORE 832 1194 780 6583 

INFUZIONET 258 391 300 1832 

INJEKCIONET 546 777 652 4558 

INHALIM 0 0 0 0 

LIDHJE  120 160 105 867 

EKG 0 3 4 7 

STOMATOLOGJI 50 54 48 456 

GLIKEMIA 0 0 0 0 

REFERIMET 9 10 12 241 

Laboratori 90 98 78 646 

    QMF-GJINOC     

         
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR GJITHSEJ 

VIZITAT MJEKSORE 341 434 400 3148 

INFUZIONET 155 150 102 787 

INJEKCIONET 204 336 280 1909 

INHALIM 1 0 6 22 

LIDHJE  31 41 51 379 

EKG 0 0 2 12 

STOMATOLOGJI 31 47 25 283 

GLIKEMIA 6 0 3 25 

REFERIMET 0 159 60 708 

R.A.E 21 19 15 149 



  QMF-STUDENÇAN     

         
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR GJITHSEJ 

VIZITAT MJEKSORE 876 1135 870 7225 

INFUZIONET 156 258 215 1257 

INJEKCIONET 454 444 364 3203 

INHALIM 4 19 10 103 

LIDHJE  87 101 97 670 

STOMATOLOGJI 42 44 47 442 

EKG 0 11 6 26 

GLIKEMIA 0 0 0 0 

REFERIMET 116 80 71 840 

LABORATORI 82 61 58 737 

 
 
 

AMF-DOBERDELAN 

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 100 153 124 

INFUZIONET 46 72 65 

INJEKCIONET 69 105 164 

INHALIM 2 3 4 

LIDHJE  35 51 56 

GLIKEMIA 0 0 2 

EKG 0 0 0 

SHERBIMET 201 405 450 

 
 
 



 
AMF-SAMADRAXHË 

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 22 161 152 

INFUZIONET 0 24 20 

INJEKCIONET 15 75 79 

INHALIM 0 0 2 

LIDHJE  7 18 20 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIMET 2 0 3 

SHERBIMET 50 241 240 

AMF-BUDAKOVË 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 145 99 100 

INFUZIONET 42 51 45 

INJEKCIONET 62 34 58 

INHALIM 0 0 3 

LIDHJE  57 17 21 

GLIKEMIA 17 5 4 

E.K.G 5 3 5 

REFERIME 13 12 10 

              

AMF-SOPI 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 48 81 74 

INFUZIONET 11 47 42 

INJEKCIONET 49 103 108 

INHALIM 0 6 4 

LIDHJE  16 32 50 

GLIKEMIA 0 0 0 

E.K.G 0 0 0 

REFERIMET 0 0 0 



SHERBIMET 189 305 287 

 
AMF-MOHLAN 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 200 226 205 

INFUZIONET 42 49 39 

INJEKCIONET 109 140 142 

INHALIM 0 2 3 

LIDHJE  32 26 28 

EKG 0 3 2 

REFERIME 11 13 9 

AMF-LESHAN 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 88 61 59 

INFUZIONET 33 13 10 

INJEKCIONET 141 93 98 

INHALIM 0 0 0 

LIDHJE  14 27 21 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 0 0 0 

 
AMF-GREJKOC 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 129 0 10 

INFUZIONET 4 9 6 

INJEKCIONET 78 85 56 

INHALIM 0 0 0 

LIDHJE  48 15 13 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 0 0 0 

SHERBIMET 208 151 128 



           

AMF-REQAN 
              

DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 0 0 0 

INFUZIONET 3 0 0 

INJEKCIONET 20 5 2 

INHALIM 0 1 1 

LIDHJE  6 2 1 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 0 0 0 

SHERBIMET 30 8 5 

              

              

              

AMF-BLLACË 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 3 0 0 

INFUZIONET 0 0 1 

INJEKCIONET 1 1 2 

INHALIM 0 0 1 

LIDHJE  3 1 3 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 10 3 8 

              

 
AMF-SALLAGRAZHDË 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 52 41 40 

INFUZIONET 32 33 31 



INJEKCIONET 116 60 59 

INHALIM 0 3 2 

LIDHJE  27 14 12 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 13 7 5 

SHERBIMET 225 239 215 

AMF - SEMETISHT 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 0 0 0 

INFUZIONET 0 0 0 

INJEKCIONET 0 0 0 

INHALIM 0 0 0 

LIDHJE  0 0 0 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 0 0 0 

SHERBIMET 0 0 0 

AMF-NISHOR 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 
VIZITAT 
MJEKSORE 47 16 13 

INFUZIONET 37 26 21 

INJEKCIONET 70 39 40 

INHALIM 0 0 0 

LIDHJE  18 23 24 

GLIKEMIA 0 0 0 

EKG 0 0 0 

REFERIME 0 0 3 

SHERBIMET 106 120 134 

 

KËSHILLMORJA 
DEPARTMENTET KORRIK GUSHT SHTATOR 

Keshilla per Diabet 120 149 179 



Keshilla per Hipertension 152 168 200 
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 Njësia e SISH 

 
Në kuadër të përshrimit dhe detyrave të punës dhe përgjegjësive , Njësia e SISH,  ka realizuar aktivitet-punë:  
 Monitorimi i Web aplikacionit BHIS në njësinë e Mjekësisë Familjare 

 Monitorimi dhe mbikqyrja e Web aplikacionit të BHIS në njësinë e Vaksinimit me vaksinën Anti Covid-19 

 Raportimi i vaksinave antiCovid19 në baza ditore dhe javore. 

 Hapja e Userave të rinjë në web Aplikacionin BHIS për punonjësit në njësinë e Urgjences. 

 Aktivizimi i Web aplikacionit BHIS ne njesine e Urgjences 

 Monitorimi dhe mbikqyrja e pajisjeve hardverike në njësinë e Urgjences. 

 Raportimi mujor/vjetor pranë IKSHPK-së për rastet e Lindjeve të foshnjeve në QKMF- Suharekë 

 Raportimi mujor/vjetor pranë IKSHPK-së për sëmundjet masovike jo ngjitëse 

 Raportimi mujor/vjetor pranë IKSHPK-së për sëmundjet malinje 

 Raportimi javor pranë DRISHPK-së për sëmundjet javore ngjitëse 

 Raportimi ditor pranë DRISHPK-së për pickim nga rriqni 

 Kontakti dhe delegimi i nevojave prane MSH-s për njësinë e Vaksinimit të rregullt në QKMF dhe QMF/AMF për pajisje (ZC dhe Printer). 

 

 

Departamenti i Mjekësisë Familjare 

 Njësia e Vaksinimit dhe Imunizimit 

RAPORTI I PUNES NË  VAKSINIM 2022  

               

MUAJI → korrik gusht shtat  

BCG 0-11 MUAJ 7 10  8  

Hep.B 7 10  8  

IPV-I 45 53  46  

IPV-II 43 43  64  

IPV-III 53 44  51  



PENTAVAX 1 45 53  46  

PENTAVAX 2 43 43  64  

PENTAVAX 3 53 44  51  

MMR 1 50 40  96  

VAR 0 0    

OPV R1 12-18M 51 40    

DPT R1  12-18M 51 40    

OPV R2   6-7V 4 1    

DT   6-7V 4 1    

MMR 2     6-7V 4 1    

OPV R3   12-13V 1 1    

TD1                   12-13V 1 1    

TD 2      18V 25 21    

TT LOUD 0 85    

HEP B 87 8    

VAXI GRIP 0 0    

Tetabolin 0 0    

Totali 565 583    

            

Departamenti i Mjekësisë Familjare 

 Sektori i Shëndetit Oral Preventiv 

               
              

MUAJI → korrik gusht shtator 

 Karesi 38 35 38 

 Kanali 5 2 3 

 B. Compoz 8 10 9 

  B.Amalg 3 3 2 

  Mb. Kanal 1 1 1 

Drenazh 40 66 54 

Nxerrje 136 100 105 

Referimet 5 9 7 

Participimi 236 59 41 

Gjithsejt vizitz 436 498 456 

 
 



 

 

 

 

Departamenti i Mjekësisë Familjare 

 Sektori i Kujdesit Urgjent 

MUAJI → Korrik Gusht Shtator 

Numri I sherbimeve 4564 4872 3254 

Numri I vizitave 4557 4708 2984 

Aksidente komunikacioni 23 44 32 

Automobili në aksident 19 28 26 

Pacient te aksidentuar 56 91 53 
Transport spital me 
autoambulac 84 100 91 

Imobilizim 32 28 29 

Djegie 9 16 11 

Perpunim plage 266 252 201 

Qepje plage 78 66 43 

Injeksione I.M-I.V 1870 1900 1289 

Infuzione 1354 1480 845 

Sulme fizike 21 7 6 

Helmime 2 11 2 

Të shoqeruar nga policia 9 8 5 

Dhune familjare 2 0 3 

Heqje e rriqrave 31 2 1 



Alergji 141 143 93 

Udhezime per Prizren 286 341 256 

Kafshim qeni 5 7 1 

Kafshim gjarperi 1 2 0 

E.K.G 128 152 119 

Glikemi 139 186 141 

Lendim me arm zjarri 0 0 0 

Tentim vetvrasje 0 0 0 

Vetvrasje 0 0 0 

Vrasje 0 0 0 

Vdekje aksidentale 0 0 0 

Vdekje natyrale 8 8 5 

Totali vizitat dhe sherbimet 9121 9580 6238 
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 Laboratori QKMF Suharekë 

MUAJI → Korrik Gusht Shtator 

HEMOGRAM 43 21 19 

SEDIMENT I ERITR. 5 4 3 
GLUCOZA 40 39 27 
UREA 0 0 0 

KREATININA 0 0 0 

TRIGLICERIDET 0 0 0 

HOLESTEROLI 0 0 0 

AST(GOT) 0 0 0 

ALT(GPT) 0 0 0 



BILIRUBINA TOTALE 0 0 0 

BILIRUBINA DIREKTE 0 0 0 

FE-HEKURI 0 0 0 

CRP 0 0 0 

ASTO 0 0 0 

RF 0 0 0 

KOHA E KOAGULIMIT 0 0 0 

URINA 21 22 18 

HbA1C 0 0 0 

Numri I Pacientave 82 61 54 

Numri I sherbimeve 100 110 100 

          

 

 
 

   

    

       

DUHËL 2022 
              

MUAJI → korrik gusht shtat 

HEMOGRAM 22 35 27 

SEDIMENT I ERITR. 12 20 15 

GLUCOZA 23 22 14 

UREA 0 0 0 

KREATININA 0 0 0 

TRIGLICERIDET 0 0 0 

HOLESTEROLI 0 0 0 

AST(GOT) 0 0 0 

ALT(GPT) 0 0 0 



BILIRUBINA TOTALE 0 0 0 

BILIRUBINA DIREKTE 0 0 0 

FE-HEKURI 0 0 0 

CRP 0 0 0 

ASTO 0 0 0 

RF 0 0 0 
KOHA E KOAGULIMIT 0 0 0 

URINA 20 21 17 

HbA1C 0 0 0 
Numri I Pacientave 34 45 34 

Numri I sherbimeve 90 98 84 

              
              
 

 
 

         

 

 

    

     

MUSHTISHT  2022 
              

MUAJI → korrik gusht shtat 

HEMOGRAM 55 32 41 

SEDIMENT I ERITR. 46 30 34 

GLUCOZA 56 41 47 

UREA 45 27 30 

KREATININA 45 27 30 

TRIGLICERIDET 45 27 34 

HOLESTEROLI 45 27 34 

AST(GOT) 0 0 0 

ALT(GPT) 0 0 0 



BILIRUBINA TOTALE 0 0 0 

BILIRUBINA DIREKTE 0 0 0 

FE-HEKURI 0 0 0 

CRP 0 0 0 

ASTO 0 0 0 

RF 0 0 0 

KOHA E KOAGULIMIT 0 0 0 

URINA 49 33 41 

HbA1C 0 0 0 

Numri I Pacientave 72 47 52 

Numri I sherbimeve 431 244 240 

              
              
 

 
 

          

 

 
 

 

    

 

 

 
 
   

BUKOSH   2022 
              

MUAJI → Korrik Kusht Shtat 

HEMOGRAM 90 123 120 

SEDIMENT I ERITR. 72 101 98 

GLUCOZA 79 102 90 

UREA 68 93 80 

KREATININA 68 93 80 

TRIGLICERIDET 65 91 85 



HOLESTEROLI 65 91 85 

AST(GOT) 64 95 97 

ALT(GPT) 64 95 97 

BILIRUBINA TOTALE 5 15 10 

BILIRUBINA DIREKTE 5 15 10 

FE-HEKURI 0 0 0 

CRP 0 0 0 

ASTO 0 0 0 

RF 0 0 0 

KOHA E KOAGULIMIT 3 3 2 

URINA 50 60 45 

HbA1C 0 0 0 

Numri I Pacientave 96 126 113 

Numri I sherbimeve 701 980 780 
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 Kabineti Radiologjik 

MUAJI → Korrik Gusht Shtator 

RTG. PULMO          87 200 260 230 

RTG E  A.R.C         88.23 100 120 123 



RTG  PEDIS           88.27 90 80 70 

RTG  CERVIKALE  87.27 70 90 80 

RTG E H.P.N          87.17 45 40 35 

RTG A.I.T.S            88.21 30 50 54 

RTG E PELVIKUT  88.26 50 25 24 

GJITHSEJ RTG 2021 585 705 680 

        

 
 
 
 
 
Departamenti i Administratës së QKMF-së 
 

 Zyra e personelit dhe Zyra Juridike 

 
Nr. Emri i sherbimeve  TOTALI 

1 Konkurse-shpallje-Specifike-Rekrutime-2-Shpallje  5-Punëtor 

2 Kontrata në kohë të pacaktuar,caktuar dhe Aneks 

kontrata? 

 15 

3 Kontrata specifike  5 

4 Kontrata vullnetare  35 

5 Kërkesa të ndryshme  60 



6 Aktëvendime për punë për nderprerje ,për komisine 

për lejimin e mjeteve financiare 

 60 

7 Vendime për punë, përdëllimit, lindjes, pa 

pagesë,me pagesë  etj 

 13 

8 Vërtetime të ndryshme,për përvoj pune,për praktik 

 profesionale për licencim,për punë,për dializ etj. 

 150 

9 Urdhëresa  2 

10 Njoftime,-Raporte,-Autorizime-Rekomandime 

Deklarata,Procesverbale,Kujdestari,Shpallje,Ankesa 

 160 

11 Fatura të ndryshme  350 

12 Vendime të pushimeve vjetore-2022,  97 

13 Pushime  mjekësore për shkaqe shëndetsore   41 

14 Formular për ndryshime:transfer bankar  2 

15 Formular retroaktiv  12 

16 Formular për ndryshime në pagë   2 

17 Formular për punonjës të rinjë  3 

18 Formular që janë larguar nga puna-sipas 

ligjit,marrveshjes,sipas fuqis ligjore 

 6 

TOTALI   1,018 
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1. Përshkrim i shkurtër i Aktiviteteve për tre mujofshin e tret te vitit 2022 
 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim gjatë tre mujorshit te tretë të vitit 2022 ka vazhduar me angazhime maksimal në realizimin e obligimeve dhe detyrave me të cilat ngarkohet 
në sektorët e saj. Ky tremujorsh veçohet me një angazhim të madhe të stafit në përmbylljen e procesit të legalizimit si dhe përmbylljen e procesit të shqyrtimit publik rreth HZK-së.  

Gjatë kësaj periudhe gjithashtu DUP në bashkëpunim me Kompaninë e kontraktuar ka vazhduar përpunimin dhe plotësimin teknik të  Hartës Zonale të Komunës duke iu referuar 
kërkesave të qytetarëve të dala nga shqyrtimi publik i HZK, e të shqyrtuara nga EKP në fund të muajit qershor. Kjo periudhe rreth trajtimit të kërkesave të qytetarëve të pranuara 
gjatë shqyrtimit publik 29.04.2022-30.05.2022 dhe të shqyrtuara nga ekipi përgjegjës llogaritet si një ndër proceset më me rendësi për DUP-në. Pas një angazhimi te vazhdueshëm 
te drejtorit te drejtorisë me data 31.08.2022, jemi pajisur nga MMPHI-ja me pëlqim për aprovimin e HZK-se. Ky dokument ka marr miratimin e Asamblesë komunale me date 
27.09.2022.  

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 edhe përkundër rastit të fituar nga autoriteti përgjegjës vlerësues të ligjshmërisë së tyre. Megjithatë mungesa e tyre tash e tutje nuk paraqet kurrfarë problemi për 
DUP meqenëse HZK mbulon tërë territorin e komunës se Suharekës dhe është dokument bazë për zhvillime të mëtejmë në nivel komunal.  

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 ka filluar procedura e zbatimit te 
tyre: Hartimi dhe revidimi i projekteve, Shenjëzimi horizontal dhe vertikal si dhe Deponit ilegale. 

Ashtu si në çdo vit edhe në këta tre muaj të tremujor shit të tret të 2022, DUP ka vazhduar të merret me shqyrtimin e kërkesave për trajtimin e objekteve pa leje meqenëse procesi i 
aplikimit eshte mbyllur me 04.09.2022. 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 ne veçanti 
javën e parë të muajit shtator. Kjo periudhë gjithashtu 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 tre mujor i vitit 2022 karakterizohet me një  numër të madhë 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 veçmas pergjigjejete e dhëna nga Ekipi Komunal për Planifikim gjatë procesit të shqyrtimit te kërkesave të cilat janë 

pranuar gjatë shqyrtimit publik të HZK-së.  

 

Gjatë kësaj periudhe tremujore janë pranuar 85 kërkesa (në total për 9 majë 403 ) lëndë, ndërsa janë përcjellë 287 (në total për 9 majë 824) 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 takimeve me MMPHI te mbajtura rreth kompletimit te dokumentit për tu pajisur me pëlqim për aprovimin e tij.  

DUP vazhdimishte po e bërë maksimumin që punët në drejtori të kryhen me intensitet të shtuar në mënyrë që mbyllja e vitit 2022 te jete sa me i suksesshëm sa i përket rezultateve 
ne pune ne krahasim me vitin paraprak. 

 

 DUP gjatë tremujorshit te tret të vitit 2022 është marrë me shqyrtimin e kërkesave të ndryshme. 

 



Deri më tani vetëm për 3 muajt e fundit kemi pranuar 473  ku gjithsejtë per 9 muaj janë 791 kërkesa të ndryshme ku për lëndët që trajton zakonisht drejtoria janë pranuar 85 
kërkesa ndërsa për legalizim të ndërtimeve janë pranuar 388 (ne 6 muajt paraprake 71 gjithsej 459) 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 për tre muaj 439 (për gjashte muajt paraprak 533kerkesa, gjithsejtë 972) shkresa  të ndryshme, prej tyre vetëm ne tre muajt e fundit 287 -(për gjashte 

muajt paraprake 345, gjithesejt 632)  janë shkresa rreth kërkesave të ndryshme si dhe 152( për 6 muajt paraprake 188, gjithesejt 340)  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 Korrik -Shtator 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 dhe zbatimi i tyre 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

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. Aprovimi i këtij dokumenti ka hap rruge për trajtim te lendeve te kësaj natyre. 

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 61,829.22 

Korrik         7,901.53 

Gusht         4.586.86 

Shtat         477.78 

 22,350.61 38,248.39 36,046.26 54,342.36 13,612.75 43,341.38 93,303.85 46,432.83 95,261.56 

 

 

2.0 Aktivitete kryesore me të cilat është marr DUP gjatë tremujorshit të tretë të vitit 2022 janë: 

2.1  Zbatimi dhe monitorimi i PZHK-së. 

2.2 Vazhdimi i procedurave deri ne aprovim rreth Hartës Zonale të Komunës. 

2.3  Mbyllja e 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 te procedohet për marrjen e pëlqimit ne MMPHI për aprovim te tij si dhe marrjen e vendimit ne Asamblenë komunale për aprovim. 

 

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 përmes ekipit komunal për monitorim në çdo gjashte mujor DUP do të raportoj para autoritetit aprovues të tij.  



 

Pritjet - Aprovimi i këtij plani ka 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 dhe Aprovimi i Hartës Zonale të Komunës 

    Rreth zhvillimeve në procesin e HZK-së është raportuar në raportin paraprak 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 tremujorshin 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.  

Ne këta tre muaj DUP ka arrit te pajiset me pëlqim me date 31.08.2022 nga MMPHI për aprovim te tij si dhe dokumenti si tërësi është aprovuar ne asamblen komunale me 

27.09.2022. 

Nje përshkrim me detal rrethe këtij proqesi do te jepet ne raportin e fundvitit te drejtorisë. 

 

Gjendja aktuale-Dokumenti nga asambleja komunale është miratuar në funde të muajit shtator. Ndërkohë pritet qe vendimi te kete validfitet per periudhën dy javore pas 

aprovimit dhe dokumenti te vendoset ne zbatim. Tani ne DUP do te filloj nje faze e re e implementimit te planeve zhvillimore ne përputhje me dokumentet planifikuese. 

 

Hapat e mëtejme- Komuna duhet te formoj ekipin komunal per monitorim i cili do te merret me përcjelljen e procesit te implementimit te tij per 8 vitet e ardheshme. 

 

Pritjet-Venja ne zbatim te dokumentit sa me pare nga komuna si dhe implementimi i tij ne përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi ne te mire te komunës dhe banorve qe jetojn 

ne territorin e saj. 

 

3 Përmbyllje  

Gjashte tremujorshit te trete te vitit 2022 për DUP kanë qenë  me angazhim të shtuar në përmbylljen e procesit te 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 aprovim 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 aprovim te tij, 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 i 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 tremujor është arrit të merret pëlqimi për aprovim të HZK-së nga 
MMPHI-ja dhe aprovimin e tij nga Asambleja komunale. 
  Në bazë të rrjedhës se deritanishme të punëve në këtë fushë besojmë që procedimi për implementim te i HZK-së do të filloj së shpejti. 
 

 

Me respekt, I dorëzohet: Kryetarit të Komunës, Dosjes së Drejtorisë.                             

                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 DREJTORI  I DREJTORISE:                                                                                                                                                                     Visar KUQI 
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