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Drejtoria Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

(DSHPMSH) 

Periudha raportuese 01.01.2017 - 31.12. 2017 

Emri dhe mbiemri i raportuesit Fatmir Bilalli, u.d. i shefit të Sektorit të emergjencës 

 

PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e  përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në 

Drejtorinë tuaj  raportuese për periudhën janar-dhjetor 2017. 

 Gjatë vitit  raportues janë realizuar dhe janë në realizim e sipër  detyrat e planifikuara 

nga zyrtarët e DSHPMSH-së, të Sektorit të shërbimeve publike dhe Sektorit të 

emergjencës. 

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA - Listoni aktivitetet për Vitin raportues të parapara me plan- 

programin e Komunës  për Drejtorinë tuaj . 

 

 Hartimi i raportit të punës mbi realizimin e aktiviteteve të planifikuara në 
kuadër të DSHPMSH-së për vitin  2017: 

 

 Organizimi i kujdestarisë 7/24 në Qendrën për Informim, Alarmim dhe Koordinim; 
 Kontrollimi i Tregut të Automjeteve, Zona Industriale, dhe laurës në hyrje të parkut 

“Gërmia”; 
 Mbikëqyrja e kompanisë së kontraktuara nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen e 

sistemit të kamerave në objektet komunale - shkolla, laurave në hyrje të objekteve 
komunale – parkun “Gërmia”; 

 Mbikëqyrja e kompanisë  së kontraktuara nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen 
e sistemit të alarmimit publik;                                                                                                                                                                                        

 Lëndët e pranuara dhe të realizuara nga komisioni për hyrje pa pagesë në Gërmi;  
 Testimi i sistemit të alarmimit publik; 
 Kontrollimi i sistemeve të radiolidhjeve, repetitorëve, sistemit të qasjes dhe pajisjeve të 

tjera teknike në objektet komunale dhe BZP; 
 Mbajtja e evidencës të hyrje-daljeve të punëtorëve të Komunës në punë dhe përgatitja 

e raporteve mujore; 
 Punimi i kartelave për punonjësit e Komunës; 
 Pranimi i lëndëve dhe realizimi i tyre nga zyrtarët e Emergjencës; 
 Pranimi i lëndëve dhe inspektimi nga inspektorët e Shërbimeve Publike; 
 Pranimi i informatave nga qytetarët, respektivisht nga subjektet tjera komunale dhe 

dërgimi i tyre për personin apo subjektin që i dedikohen; 
 Intervenimet e zjarrfikësve gjatë vitit 2017;  



 Inspektorët kundër zjarrit;  
 Të hyrat nga Tregu i Automjeteve dhe laura në Gërmi për vitin 2017;  
 Vlerësimi i rrezikut për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera; 

 Plani operativ për reagim emergjent në nivel komunal; 

 Plani për mbrojtje nga zjarri në nivel komunal; 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve; 

 Mbikëqyrja e mirëmbajtjes verore dhe dimërore të rrugëve; 

 Mbikëqyrja  e ndriçimit publik dhe semaforëve; 
 Mbikëqyrja e fontanave;  

 Mirëmbajtja  dimërore e rrugëve dhe trotuareve në qytet; 

 Inspektimi i disa prej institucioneve të Komunës nga aspekti i mbrojtjes; 

 Mbeturinat (projekti i menaxhimit); 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit; 

 Blerja e autobusëve; 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve; 

 Ndërtimi i  semaforëve dhe modernizimi, pajisje të tjera për siguri në komunikacion; 

 Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejnerë mbitokësorë, 

nëntokësorë dhe shporta; 

 Përcjellja – mbikëqyrje  e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara në qytet 

nga ana NPK “Hortikultura”; 

 Furnizimi me makineri, pajisje dhe kamionë për bartjen e mbeturinave; 

 Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve; 

 Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosfertik; 

 Mbjellja e fidanëve (drurëve) në hapësirat e qytetit dhe parqet (Pyllëzimi urban); 

 Shportat e mbeturinave të xhepit (bashkëfinancim me DEMOS) dhe ulëseve të 

parqeve; 

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave; 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve; 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore; 

 Pajisje për zjarrfikës; 

 Shtyllat antiparking dhe shtylla lëvizëse automatike (në formë pistoni). 

 Ndërtimi i vendkalimeve për këmbësorë-kabinave të autobusëve dhe rregullimi i 

infrastrukturës për transport (harta informuese), vendosja e kamerave në kufizuesit e 

shpejtësisë; 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit për ujitje të pjesëve të gjelbëruara; 

 Rregullimi i pompave për furnizim me ujë për ndërtesat kolektive; 

 Tregu i kombinuar; 

 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesave kolektive;  

 Ndërtimi i parkingut ekzistues ( Zona Industriale) të automjeteve. 

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike; 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruktimi i rrjetit të ndriçimit publik; 

 Mirëmbajtja e varrezave të qytetit; 

 Të hyrat nga hapësirat publike; 

 Përgatitja e planit zbatues për parkingjet publike; 

 Trajtimi i qenve endacakë. 

 
 
 
 
 



 
   

3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e implementuara gjatë 

periudhës raportuese nga drejtoria juaj, duke përfshirë edhe aktivitetet që janë në implementim 

e sipër. Theksoni të arriturat e Drejtorisë. 

- Të gjitha projektet e lartcekura janë implementuar sipas kushteve të kontratës 

dhe planit dinamik, si dhe disa janë në implementim e sipër. 

 

 Organizimi i kujdestarisë 7/24 në Qendër, operatorët kujdestarë bëjnë pranimin e 
informatave nga telefonat kujdestarë  dhe aplikacioni përPrishtinën; 

 Kontrollimi i Tregut të Automjeteve, Zona Industriale, dhe laurës në hyrje të parkut 
“Gërmia”, bëhet kontrollimi i tregut çdo të diel, si dhe çdo ditë pune dhe jo pune laura 
në hyrje të parkut “Gërmia”;  

 Mbikëqyrja e kompanisë  së kontraktuar nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen e 
sistemit të kamerave në objektet komunale-shkolla, laurave në hyrje të objekteve 
komunale – Gërmi; 

 Mbikëqyrja e kompanisë së kontraktuara nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen e 
sistemit të alarmimit publik, gjithsej: 7,425.00;                                                                                                                                                                                       

 Lëndët e pranuara dhe të realizuara nga komisioni për hyrje pa pagesë në parkun 
“Gërmia”, 47;  

 Testimi i sistemit të alarmimit publik, çdo muaj bëhet testi i sistemit të alarmit pa zë, 
ndërsa çdo tre muaj bëhet testimi i sistemit të alarmit me zë; 

 Kontrollimi i sistemeve të radiolidhjeve, repetitorëve, sistemit të qasjes dhe pajisjeve të 
tjera teknike në objektet komunale dhe BZP, nga kompania kontraktuese dhe zyrtarët e 
emergjencave; 

 Mbajtja e evidencës së hyrje-daljeve të punonjësve të Komunës në punë dhe përgatitja 
e raporteve mujore, nxjerrja e raporteve ditore, mujore dhe dërgimi i tyre në drejtori 
përkatëse; 

 Punimi i kartelave për punonjësit e Komunës, gjithsej 109 kartela; 
 Pranimi i lëndëve dhe realizimi i tyre nga zyrtarët e Emergjencës; 
 Pranimi i lëndëve dhe inspektimi nga inspektorët e SHP, gjithsej 187 lëndë; 
 Pranimi i informatave nga qytetarët, respektivisht nga subjektet tjera komunale dhe 

dërgimi i tyre për personin apo subjektin që i dedikohen, 8135; 

 Inspektorët e hulumtimeve kundër zjarrit, inspektime te rregullta 81, hulumtime 
për shkaqe kundër zjarrit 79, inspektime të jashtëzakonshme 18, konstatime të 
gjendjes për aplikim të masave për mbrojte dhe siguri nga zjarri 17, pëlqime në 
doku. inv. tek/ legalizim të objekteve dhe ndryshim të destinimit të objekteve 40; 

 Intervenimet e zjarrfikësve për vitin 2017, gjithsej 2032 si në tabelë; 
 Blerja e disa pajisje për zjarrfikës dhe rregullimi i dy palë shkallëve;  

 Të hyrat nga Tregu i Automjeteve dhe laura në parkun “Gërmia” për vitin 2017, si 
në tabelë;  

 Vlerësimi i rrezikut për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera; 

 Plani operativ për reagim emergjent në nivel komunal; 

 Plani për mbrojtje nga zjarri në nivel komunal; 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve; 

 Mbikëqyrja e mirëmbajtjes verore dhe dimërore të rrugëve; 

 Mbikëqyrja  e ndriçimit publik dhe semaforëve, fatura 64, njoftime 118, dërgesa të 

lëndëve 06, referenca 04, kërkesa 03, pëlqime 09, gjithsej 204. Për mirëmbajtje të 

ndriçimit publik janë shpenzuar gjithsej: 86,435.00 €, janë realizuar Lloto 1,2,3,4, 



5. Shpenzimet e energjisë elektrike të ndriçimit publik dhe semaforëve për 

11mujorin 2017, janë gjithsej: 454,696.80 €; 
 Mbikëqyrja e fontanave; 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve në qytet; 

 Inspektimi i disa prej institucioneve komunale nga aspekti i mbrojtjes; 

 Mbeturinat (projekti i menaxhimit); 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit; 

 Blerja e autobusëve; 

 Përcjellja – mbikëqyrje  e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara në qytet 

nga ana NPK “Hortikultura”; 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve; 

 Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejnerë mbitokësorë, 

nëntokësorë dhe shporta; 

 Furnizimi me makineri, pajisje dhe kamionë për bartjen e mbeturinave, faza e tretë; 

 Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve; 

 Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik; 

 Mbjellja e fidanëve (drurëve) në hapësirat e qytetit dhe parqet ( Pyllëzimi urban); 

 Shportat e mbeturinave të xhepit (bashkëfinancim me DEMOS) dhe ulëseve të 

parqeve; 

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave; 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve; 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore; 

 Shtyllat antiparking dhe shtylla lëvizëse automatikë (në formë pistoni); 

 Ndërtimi i vendkalimeve për këmbësorë-kabinave të autobusëve dhe rregullimi i 

infrastrukturës për transport (harta informuese), vendosja e kamerave në kufizuesit e 

shpejtësisë; 

 Dekorimi i  shesheve me drita dekorative e përfunduar 57,940.00;  

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit për ujitje të pjesëve të gjelbëruara; 

 Rregullimi i pompave për furnizim me ujë për ndërtesat kolektive; 

 Tregu i kombinuar; 

 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesave kolektive;  

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike; 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruktimi i rrjetit të ndriçimit publik; 

 Mirëmbajtja e varrezave të qytetit; 

 Përgatitja e planit zbatues për parkingjet publike; 

 Trajtimi i qenve endacakë. 

 Kërkesa të pranuara nga qytetarët dhe arkëtimet për tarraca, shkallë, tavolina verore, 

dimërore, reklama: kërkesa 1557, mbyllur me vendime 308, njoftime 566, pëlqime 262, 

në procedurë 07. Të hyrat gjithsej: 646,276.02 €;  

 Të hyrat nga parkingu në Zonën Industriale 83,524.66; 

 Të hyrat nga parkingu te Pallati i Rinisë 66,689.96. 

 

 

Rastet e pranuara dhe të realizuar në Qendër, për periudhën janar – dhjetor 2017 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

1234 493 575 553 570 665 695 685 637 690 698 640 

 

 

Gjithsej 8135 



 

 

Të hyrat nga: Tregu i Automjeteve, laura Gërmi, hapësira publike, parkingu Z. Industriale, 
parkingu te Pallati i Rinisë 

Viti 2017 T. Automjeteve Laura Gërmi Parkingu në  

Z. Industriale 

Parkingu te 

Pallati i Rinisë 

Shfrytëzimi i  

Hapësirave Publike 
Gjithsej 

Janar –dhjetor 146,163.00 € 179,874.00 € 83,524.66 € 66,689.96 € 646,276.02 € 1,122,527.64 € 

 

 

2017 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor  Nëntor Dhjetor 

T. Auto 9,466.00 12,951.00 15,136.00 15,940.00 12,196.00 7,219.00 13,909.00 11,329.00 10,598.00 13,374.00 11,702.00 12,343.00 

L..Gërmi 7,143.00 12,127.00 14,285.00 14,993.00 17,884.00 15,197.00 21,079.00 27,374.00 15,009.00 14,362.00 8,971.00 11,450.00 

Gjithsej 16,609.00 25,078.00 29,421.00 30,933.00 30,080.00 22,416.00 34,988.00 38,703.00 25,607.00 27,736.00 20,673.00 23,793.00 

 

 

Inspektorët e preventives dhe hulumtimeve të shkaqeve nga zjarri  

Nr. Detyrat e realizuara  2017 Tot. Jan. Shku. Mar Prill Maj Qer Korr Gush Shta Tet. Nën Dhj 

1. Raporti mbi hulumtimin e zjarrit 79 07 09 08 10 04 05 07 06 08 05 06 04 

2. Insp. e rregullta dhe fillestare 81 07 07 13 08 10 11 04 06 04 04 05 02 

3. Inspektimet e jashtëzakonshme 18 03 01 02 01 02 02 02 02 01 03 - - 

4. Inspektimet verifikuese 81 07 07 13 08 10 11 04 06 04 04 05 02 

5. Pëlqimet në dok.inv. Tek. Leg. dest. te obj. 40 04 10 11 - 01 04 03 01 - 05 02 - 

6. Kons. te gjendjes për aplikim te MMSZ. 17 03 - 02 01 02 02 02 - 01 03 - 01 

 

 

Struktura e zjarreve dhe statistikat e BPZ-së Prishtinë, Fushë-

Kosovë, Obiliq dhe Graçanicë 
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Struktura e zjarreve dhe statistikat e BPZ 
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Janar 154 104 33 39 08 27 34 13 0 02 01 0 0 

Shkurt 122 94 17 60 07 07 21 07 03 0 0 01 0 

Mars 183 153 22 114 07 08 27 03 02 02 0 01 0 

Prill 133 114 26 78 06 04 13 06 0 0 0 0 0 

Maj 80 51 10 35 0 06 22 07 0 06 0 03 0 

Qershor 112 61 12 31 08 10 44 07 0 04 0 0 0 

Korrik 224 176 23 139 08 06 39 09 0 08 0 03 0 

Gusht 367 324 35 274 09 06 23 20 0 05 0 0 0 

Shtator 312 247 22 209 07 08 48 17 01 07 0 0 0 

Tetor 135 96 18 68 06 04 35 04 0 07 0 0 0 

Nëntor 97 65 20 28 04 13 25 03 04 20 0 01 0 

Dhjetor 113 67 21 23 11 10 37 09 02 04 0 02 0 

Gjithsej 2032 1552 259 1098 81 109 368 105 12 65 01 11 0 



 

4. AKTIVITETET NË  IMPLEMENTIM E SIPËR  

Të përshkruhen në detaje  aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj për 

periudhën  raportuese. 

Të gjitha këto projekte janë në implementim, sipër sipas planit dinamik të paraparë për vitin 

2017 dhe sipas vijës buxhetore në fusha të ndryshme: 

 Organizimi i kujdestarisë 7/24 në Qendrën për Informim, Alarmim dhe Koordinim; 
 Kontrollimi i Tregut të Automjeteve dhe laurës në hyrje të parkut “Gërmia”;  
 Mbikëqyrja e kompanisë  së kontraktuara nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen 

e sistemit të kamerave në objektet komunale-shkolla, laurave në hyrje të objekteve 
komunale – Gërmi, kontratë – kornizë; 

  Mbikëqyrja e kompanisë së kontraktuar nga Komuna e Prishtinës për mirëmbajtjen e 
sistemit të alarmimit publik;                                                                                                                                                                                        

 Testimi i sistemit të alarmimit publik në qytetin e Prishtinës; 
 Kontrollimi i sistemeve të radiolidhjeve, repetitorëve, sistemit të qasjes dhe pajisjeve të 

tjera teknike në objektet komunale dhe BZP; 
 Mbajtja e evidencës së hyrje-daljeve të punonjësve të Komunës në punë, përgatitja e 

raporteve mujore; 
 Pranimi i informatave nga qytetarët, respektivisht nga subjektet tjera komunale dhe 

dërgimi i tyre për personin apo subjektin që i dedikohen;   
 Mbikëqyrja  e ndriçimit publik dhe semaforëve; 

 Riparim, larje, pastrim i fontanave, krojeve, monumenteve, kontrata – kornizë; 

 Mirëmbajtja  dimërore e rrugëve dhe trotuareve në qytet, kontratë – kornizë; 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik, kontratë – kornizë; 

 Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejnerë mbitokësorë, 

nëntokësorë dhe shporta; 

 Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve; 

 Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik; 

 Mbjellja e fidanëve (drurëve) në hapësirat e qytetit dhe parqet ( Pyllëzimi urban); 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve; 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore; 

 Shtyllat antiparking dhe shtylla lëvizëse automatike (në formë pistoni); 

 Ndërtimi i vendkalimeve për këmbësorë - kabinave të autobusëve dhe rregullimi i 

infrastrukturës për transport (harta informuese), vendosja e kamerave në kufizuesit e 

shpejtësisë; 

 Rregullimi i pompave për furnizim me ujë për ndërtesat kolektive; 

 Tregu i kombinuar; 

 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesave kolektive;  

 Ndërtimi i parkingut ekzistues ( Zona Industriale) të automjeteve; 

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike; 

 Mirëmbajtja e varrezave të qytetit; 

 Përgatitja e planit zbatues për parkingjet publike; 

 Trajtimi i qenve endacakë;  

 Të hyrat nga hapësirat publike;  

 Rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve, kontratë – kornizë; 

 Shpimi i puseve dhe montimi i pompave për puse, kontratë - kornizë. 

 



 

Buxheti i planifikuar dhe ai i shpenzuar për periudhën raportuese. 

 Buxheti i planifikuar për vitin 2017 është shpenzuar sipas planit dinamik 

dhe sipas projekteve të parapara. 

Takimet me palë 

Takimet me palë janë pjesë e procesit të punëve të përditshme, të cilat realizohen në 

bazë të shqyrtimit të kërkesave që kanë të bëjnë me: 

 

 problemet e ndryshme që paraqiten për rrugë, shfrytëzim të  hapësirave publike, 

kanalizim, mbeturina, parqe etj.,   

 takimet për kërkesa të ndryshme për transport, shenja komunikacioni, parkingje,  

Gjatë këtij viti zyrtarët e sektorëve kanë pasur 78 takime me palë. 

Takimet me institucione të tjera: 

 Takimet me institucione të tjera, siç janë: MMPH – Divizioni për mbeturina, MPB, 

MAPL, OSCE, Kryqi i Kuq Komunal, MMPH, GIZ, DEMOS, USAID, 

HENDIKOS, UN-HABITAT, UN WOMEN  dhe  auditorët e jashtëm; 

 Takime me KLSP- Këshillin Lokal për Siguri Publike; 

 Takime me Policinë e Kosovë dhe KFOR-in. 

6. Diskutime publike / Takimet me qytetarë 

 Takime me qytetarë dhe diskutime publike kemi pasur gjithsej 18. 

Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare 

 Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur kërkesa për qasje në dokumente zyrtare. 

6.1.3   Takime të tjera 

 Takimet me kompanitë: KUR “Prishtina”, KEDS, PTK, IPKO. 

6.1.2   Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër: 

 Lëndë-kërkesat e pranuar dhe që u janë përcjellë zyrtarëve 2602; 

 Lëndë të realizuara 2555; 

 Lëndët në realizim e sipër 47; 

 Njoftime 1459; 

 Vendime 420; 

 Pëlqime 593; 

 Të ndryshme fatura, kërkesa 83. 

7. SFIDAT - Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme,  p.sh. 

pengesa brenda Drejtorisë, Komunës, apo institucioneve të ndryshme, ju lutëm shpjegoni në 

këtë hapësirë. 

 

 Gjatë realizimit të projekteve për këtë vit, nuk kemi pasur pengesa për realizimin e 

projekteve. 



REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së proceseve, nëse 

keni, dhe nevojave të drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh. trajnime të punëtoreve, furnizim me 

pajisje shtesë etj. 

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN PASUES 

- Listoni aktivitetet e planifikuara për drejtorinë tuaj për vitin  pasues: 

 Organizimi i kujdestarisë 7/24 në Qendrën për Informim, Alarmim dhe Koordinim; 
 Kontrollimi i Tregut të Automjeteve dhe laurës në hyrje të parkut “Gërmia”;  
 Mbikëqyrja e kompanisë për mirëmbajtjen e sistemit të kamerave në objektet 

komunale-shkolla, laurave në hyrje të objekteve komunale – Gërmi; 
 Mbikëqyrja e kompanisë  për mirëmbajtjen e sistemit të alarmimit publik;  
 Tenderimi për mirëmbajtjen e sistemit të alarmimit publik;                                                                                                                                                                                       
 Vlerësimi i Komisionit të lëndëve për hyrje pa pagesë në Gërmi;  
 Testimi i sistemit të alarmimit publik; 
 Kontrollimi i sistemeve të radiolidhjeve, repetitorëve, sistemit të qasjes dhe pajisjeve 

të tjera teknike në objektet komunale dhe BZP; 
 Mbajtja e evidencës së hyrje-daljeve të punonjësve të Komunës në punë dhe 

përgatitja e raporteve mujore; 
 Punimi i kartelave për punonjësit e Komunës dhe subjektet tjera komunale; 
 Pranimi i lëndëve dhe realizimi i tyre nga zyrtarët e Emergjencës; 
 Inspektimi i rasteve në qytet dhe pranimi i lëndëve për inspektoret e Sh. Publike; 
 Pranimi i informatave nga qytetarët, respektivisht nga subjektet tjera komunale dhe 

dërgimi i tyre për personin apo subjektin që i dedikohen; 
 Pajisje për zjarrfikës;  
 Kontrollimi i të  hyrave nga Tregu i Automjeteve dhe laura në hyrje të parkut 
“Gërmia”;  

 Vlerësimi i rrezikut për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera; 
 Plani operativ për reagim emergjent në nivel komunal; 
 Plani për mbrojtje nga zjarri në nivel komunal; 
 Formimi i shtabeve emergjente në BL-ve në viset rurale – fshatra; 
 Mbajtja e takimeve të KKSB-së dhe  takimeve të KLSP-së; 
 Plotësimi i formularit të performancës; 
 Rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve; 
 Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit 

atmosferik; 
 Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve rurale në territorin e komunës; 
 Mirëmbajtja dhe rikonstruktimi i rrjetit të ndriçimit publik; 
 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik; 
 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike; 
 Mirëmbajtja e semaforëve; 
 Menaxhimi i mbeturinave; 



 Blerja e autobusëve; 
 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit; 
 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve; 
 Ndërtimi i  semaforëve dhe modernizimi, pajisje tjera për siguri në komunikacion; 
 Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejnerë mbitokësorë, 

nëntokësorë dhe shporta; 
 Furnizimi me makineri, pajisje dhe kamionë për bartjen e mbeturinave; 
 Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve; 
 Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik nga puseta në pusetë; 
 Mbjellja e fidanëve (drurëve) në hapësirat e qytetit dhe parqet ( Pyllëzimi urban); 
 Mirëmbajtje e shportave të mbeturinave të xhepit dhe ulëseve të parqeve; 
 Mirëmbajtje e varrezave; 
 Rregullim dhe rrethim i varrezave të komunës; 
 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve; 
 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore; 
 Mirëmbajtje dhe furnizim të shtyllave antiparking dhe shtylla lëvizëse automatike 

(në formë pistoni); 
 Përcjellja – mbikëqyrje  e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara në 

qytet nga ana NPK “Hortikultura”; 
 Ndërtimi i vendkalimeve për këmbësorë-kabinave të autobusëve dhe rregullimi i 

infrastrukturës për transport (harta informuese), vendosja e kamerave në matësin e 
shpejtësisë; 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit për ujitje të gjelbërimit; 
 Rregullimi i pompave për furnizim me ujë për ndërtesat kolektive; 
 Tregu i kombinuar; 
 Vendosja e kamerave të sigurisë në qytet; 
 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesave kolektive të tipit të vjetër; 
 Ndërtimi i parkingut ekzistues  të automjeteve (Zona Industriale); 
 Mirëmbajtja e varrezave të qytetit; 
 Projektet me ndërmarrjen “Termokos” (zgjerimi i rrjetit); 
 Mobilieria urbane (investimi në banka pushimi, shporta, pritore të autobusëve); 
 Përgatitja e planit zbatues për parkingjet publike; 
 Trajtimi i kafshëve, qenve endacakë;. 
 Plani operativ emergjent në nivel komunal  (POE); 
 Plani i mbrojtjes nga zjarri në nivel komunal; 
 Rregullorja për mbrojtje nga zjarri; 
 Organizimi i ushtrimeve metodike praktike tregues në shkollat fillore, QMF dhe 

institucionet tjera:; 
 Evakuimi i personelit në rast të fatkeqësive natyrore; 



 Plani i reagimit emergjent për objektet komunale (objekti i ri i Komunës dhe objekti i 
vjetër i Komunës); 

 Vlerësimi i rrezikut për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera në nivel komunal.
  

8.TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që nuk kanë 

qenë të përfshira në pikat e mësipërme. 


