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Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuar me dispozitat ligjore në fuqi,Drejtoria e
Administratës është e organizuar në këta sektorë:
1.Sektori i Bashkësive Lokale
2.Sektori për Punë të Kuvendit Komunal
3.Sektori i Gjendjes Civile
4.Sektori i Teknologjisë Infromative
5.Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme (Logjistikës)
6.Sektori për Shërbim me Qytetar
7.Autoparku

1.Sektori I Bashkesive Lokale
Gjatë periudhës raportuese në lëmin e sektorit të bashkësive lokale janë kryer këto punë:
Kemi bër mbikqyrjen e realizimit të kontratës për renovimin e objekteve të B.Lokale,kemi bër renovimin e kulmit
të objektit të B.Lokale në ,,Tophane”poashtu është bër rregullimi I gypit të ujit I cili pikonte në objektin e
bashkësisë lokale në Dardani.Kemi ndihmuarë dhe drejtorit tjera për organizimin e takimeve me qytetarë për
njoftimin lidhur me realizimin e projekteve .Këm bër vizita dhe në objektet tjera të b.Lokale me qellim të
mbarvajtjtës së procesit të punës.

2.Sektori I Sherbimit te Kuvendit Komunal
Punët dhe detyrat nё Sektorin e Kuvendit, kryesisht ndërlidhen me organizimin dhe koordinimin e
punëve brenda sektorit, si për ndarjen e punëve dhe në kujdesin për angazhimin e plotë të punëtorëve
që këto punë të kryhen në mënyrën më të rregullt.
Gjatë muajit tetor ёshtё mbajtur mbledhja e tetë e Komitetit pёr Politikё dhe Financa ku është
punuar kryesisht rreth organizimit dhe përgatitjes së materialeve. Ështё mbajtur mbledhja e
tetë e Kuvendit tё Kryeqytetit ku ёshtё punuar rreth organizimit dhe përgatitjes së
materialeve, po ashtu është punuar rrethё pёrgatitjes së materialeve pёr MAPL për shqyrtim
të ligjshmërisё.
Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur takime edhe me Komitetet e tjera të Kuvendit të Kryeqytetit.
Sё bashku dhe nё koordinim me ekzekutivin e Komunёs, kryesuesin e Kuvendit janё kryer
edhe punё të tjera, tё cilat kanë të bëjnë me Sektorin e Kuvendit.

3.Sektori I Gjendjes Civile
Në procedurë administrative për periudhën 01.10. deri 31.10.2022
nga komisioni i gjendjes civile i sektorit të gjendjes civile janë
nxjerrur 235 vendime për kërkesat e palëve të cilat kanë të bëjnë
me çështje të ndryshme nga gjendja civile e që shprehur në numëra
statistikor duket si në vijim:

Gjithësejt:235 vendime, nga komisioni i gjendjes civile.
Ndërsa përmes sistemit elektronik nga zyrtarët e gjendjes civile për periudhën 01.10.2022 deri
31.10.2022 janë lëshuar 34815 Cërtifikata.
Kurse përmes platformës e-kosova janë lëshuar 207 certifikiata.
Si dhe për këtë periudhë kohore janë lëshuar 119 dëshmi mbi dekjen.

4.Sektori I Teknologjise Informative
Gjatë muajit Tetor 2022, Sektori për Teknologji Informative, ka kryer këto punë dhe ka afruar ofruar këto shërbime
si vijon më poshtë:

1. Kemi kryer shërbime softuerike dhe harduerike, për administratën komunale dhe institucionet
tjera të komunës:
-

instalimi dhe konfigurimi i sistemeve operative, programeve aplikative,
instalimi dhe konfigurimi i kompjuterëve për operim funksional në rrjetë,
instalimi dhe konfigurimi i printerëve, fotokopjeve, ploterëve, digjital senderëve etj,
identifikimi dhe zgjidhja e problemit të sistemit operativ dhe programeve aplikative,
identifikimi dhe zgjidhja e problemeve harduerike,
identifikimi dhe zgjidhja e problemeve në rrjetin lokal (LAN)

2. Jemi kujdesur për siguri në teknologji informative, në rrjeta, aparate, sisteme dhe programe të
cilat punojnë dhe ruajnë të dhëna të ndjeshme. Kemi bërë kopjet (backup) ruajtjen e të dhënave
të rëndësishme nga bazat e të dhënave të ndryshme që kemi në komunë,
3. Kemi mirëmbajtur Serverët e komunës së Prishtinës ,
4. Kemi bërë mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrjetit LAN dhe sipas nevojës kemi bërë kyçjen e kabllove
në kabinete, switch-a, dhe përcaktimi i porteve,

5. Kemi vazhduar krijimin e llogarive ne e-mail-in zyrtar për stafin e komunës, në bashkëpunim me
Agjencinë për Shoqëri të Informacionit (ASHI),
6. Kemi mirëmbajtur e-kiosqet e komunës së Prishtinës,
7. Kemi mirëmbajtur sistemin e menaxhimit të radhës
8. Kemi bërë monitorimin e mbledhjeve të KK. Prishtinë përmes teleprezencës,
9. Përditësimi i informatave në web faqen zyrtare dhe Prishtina Online, dhe publikimi i atyre
informatave në gjuhë zyrtare.
10. HelpDesk, për stafin e komunës dhe institucioneve tjera komunale.

Kemi menaxhuar/administruar këtë projekte/sisteme:

-

Menaxhimi dhe administrimi i sistemit të brendshëm Intranetit
Mirëmbajtja e uebfaqes zyrtare të komunës se Prishtinës dhe PrishtinaOnline,
Komunikimi online me qytetare nëpërmjet Prishtina Online,
Publikimi i të të hyrave dhe shpenzimeve në Prishtina Open Data

Mirëmbajtja e sistemit te menaxhimit te mbeturinave,
Platforma digjitale për participim publik.

Kemi menaxhuar dhe mbikëqyrur këto kontrata:








Kontratën e AQP-së “Shfrytëzimi i fotokopjeve dhe printerëve me qera”
Furnizimi me toner për nevojat e komunës së Prishtinës,
Mirëmbajtja i sistemit të menaxhimit elektronik të automjeteve me pajisje GPS,
Mirëmbajtja e e-kiosqeve.
Mirëmbajtja, servisimi i pajisjeve të TI-së, furnizimi dhe montimi me pjesë rezervë.
Mirëmbajtja e platformës Prishtina Online.

5.Sektori I Sherbimeve te Pergjithshme-Logjistikes

Ky sektor ka zhvilluar aktivitetin e tij në mbështetje të Planit vjetor të punës, në mbështetje të
Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës, dhe gjatë kësaj periudhe është bërë:

-

Sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve të Komunës,
Mirëmbajtja e pajisjeve në sallën e Kuvendit të Komunës,
Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore,
Kryerja e punëve teknike rreth regjistrimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve të
Komunës,
Mbikëqyrja për mënyrën e shfrytëzimit të automjeteve të Komunës,
Është bërë lyerja dhe ndërrimi i laminatit i zyrës me nr. 20 kati përdhese
Është bërë lyerja e zyrës në sektorin e prokurimit kati II-të
Është bërë lyerja e korridorit tek pjesa e QSHQ-së
Është bërë lyerja e të gjitha zyreve dhe korridorit tek kati I-rë Drejtoria e Financave
Është bërë lyerja e të gjitha zyreve tek sektori i Kuvendit kati II-të
Është bërë lyerja dhe ndërrimi i laminatit në sportelet, recepsionit, byfesë dhe korridorit
kati përdhese
Është bërë lyerja e zyrës me nr 208 kati i II-të Drejtoria e Inspekcionit
Është bërë lyerja e Bashkësisë Lokale Llukar
Janë bërë furnizimi dhe montimi i dritave lled medim 60x60 cm gjithësej 135 copë tek
SHFMU “Pjetër Bogdani” dhe
Është bërë punimi i instalimeve elektrike në hapësirën e krijuar për para fillorë në
kuadër të SHFMU “Ismail Qmali”.
Është bërë intervenimi në kulmin e Bashkësisë Lokale në Tophane
Është bërë ndërhurja e gypave kryesorë të kanalizimit në Komunën e vjetër.
Është bërë lyerja dhe ndërrimi i laminatit tek zyra me nr. 302 kati III-të
Është bërë ndarja me knauf te ish zyret e postës për zyrtarët e ofiqaisë
Është bërë lyerja e zyrës së shefes së Ofiqarisë kati përdhese
Është bërë lyerja e zyrës së Drejtoreshës së Pronës
Është bërë lyerja e zyreve me nr. 17, 18,19,20,21 Komuan e re dhe lyerja e ish zyrës së
Kryqit të Kuuq
Është bërë ndarja e hapësirës me knauf nga një zyre tek dy tek Drejtoria e Inspekcionit
Është bërë ndarja e një hapsire të madhe me knauf në 4 zyre Drejtoria e Inspekcionit

6.Sektori I Qendres per Sherbime me Qytetare

