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HYRJE 

 

Raport i punën i Kryetarit të Komunës dhe puna e organeve të qeverisjes lokale dhe shërbimeve 

për vitin 2019 është përgatitur në përputhje me dispozitat e përcaktuara në nenin 58 të Ligjit për 

vetëqeverisje lokale ("Fletorja zyrtare e Malit të Zi", nr. 2/18, 34/19),  i cili përshkruan dhe 

përcakton detyrimet dhe funksionet ekzekutive të Kryetarit të Komunës, që një herë në vit të 

paraqes në Kuvendin Komunal raportin mbi punën e tij dhe punën e organeve dhe shërbimeve. 

 

Në bazë të raporteve vjetore për punën e pushtetit lokal, shërbimeve të veçanta dhe profesionale 

është përgatitur  raporti i njehsuar që përmban informacion të konsoliduar dhe të dhëna mbi punën 

e kryetarit të Komunës, detyrat e realizuara dhe aktivitetet e organeve dhe shërbimeve në vitin 

2019, gjendjen në fusha të caktuara administrative, pasqyrën e proceseve administrative në organet 

e administratës lokale dhe aktivitetet të tjera të realizuara.  

 

Puna e kryetarit të Komunës gjatë periudhës raportuese përfshinë realizimin e obligimeve që dalin 

nga funksionet e tij të drejtpërdrejtë dhe të harmonizimit të punën të organeve të administratës dhe 

shërbimeve publike, funksionit mbikëqyrës mbi punën e qeverive lokale, përgjegjësisë për 

zbatimin e ligjeve, vendimeve dhe dokumenteve të tjera të miratuar nga Kuvendi, për realizimin e 

dokumenteve strategjike me rëndësi kombëtare dhe plane dhe programe të tjera zhvillimore, si dhe 

propozimin e një politike reale në ushtrimin e funksioneve të qeverisjes vendore. 

Organet e qeverisjes vendore në periudhën raportuese  kanë  përgatitur projekt-vendimet dhe aktet 

e tjera të cilat kanë të bëjnë me punën e organeve të administratës lokale, zbatuar  ligjeve, 

rregulloreve dhe akteve nënligjore, mbikëqyrjen administrative, për të zgjidhur në procedurën 

administrative të shkallës së parë në të drejtat dhe detyrat e qytetarëve, ligjore dhe subjekteve të 

tjera, në përputhje me ligjin, duke mbajtur të dhënat publike dhe të tjera të përcaktuara me ligj dhe 

me rregulloret e përgjithshme të qeverive lokale, vendim-marrjes në procedurë kundërvajtëse, 

kryerjen e detyrave profesionale dhe të tjera të besuara nga qeveria lokale, si dhe detyra të tjera të 

përcaktuara me Statutin dhe dispozitat në fuqi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Punët normative 
  

Kryetari i Komunës më qëllim të realizimit të funkcioneve normative, ka drejtuar punën e organeve 

përkatëse të administratës dhe ka marrë pjesë në përgatitjen finale të akteve të cilat janë dërguar 

Kuvendit Komunal në shqyrtim dhe vendim. 

 

Kuvendi Komunal në vitin 2019 ka mbajtur 7 seanca prej të cilave 5 të rregullta 2 seanca të 

jashtëzakonshme dhe ato1: 

1. Mledhja e parë e seancës së parë të rregullt është mbajtur më 13.03.2019 dhe 25.03.2019. 

2. Mledhja e dytë e seancës së parë të rregullt është mbajtur më 29.05.2019; 08.06.2019; 

10.06.2019; 19.09.2019; 20.06.2019 dhe 24.06.2019.  

3. Mledhja e tretë e seancës së parë të rregullt është mbajtur më 29.07.2019 dhe 31.07.2019. 

4. Mledhja e jashtëzakonshme është mbajtur më 28.10.2019. 

5. Mledhja e parë e seancës së dytë të rregullt është mbajtur më 28.10.2019 

6. Mledhja e jashtëzakonshme është mbajtur më 31.10.2019 

7. Mledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt ëshët mbajtur më 23.12.2019 dhe 30.12.2019. 

 

Në periudhën e përfshirë në raport, kryetari i Komunës ka propozuar dhe në seancat e Kuvendit të 

Komunës janë miratuar gjithesj 71 akte të ndryshme të propozuar dhe ate: 52 vendime; 2 programe 

pune të Kuvendit të Komunës; 2 programe për ndritje e përmendoreve; 9 aktvendime; 1 program; 

Raporti i punës së krytarit të Komunës për vitin 2018; 3 përfundime dhe Statuti i Komunës së 

Ulqinit.  

Propozues: Kryetari i Komunës. 

Në krahasim me vitin 2018 ku gjithsej u miratuan 44 akte të ndryshëm gjatë vitit Kuvendi i 

Komunës së Ulqinit miratoi 27 më shumë respektivisht gjithsej 71 akte, vendime, programe dhe 

raporte. 

Aktet e propozuar dhe miratuar janë si më poshtë: 

I. Mledhja e parë e seancës së parë të rregullt mbajtur më 18.03.20198 dhe 

25.03.2019 

1) Programi i punës i Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019, 

2) Programi për ndryshimet dhe plotësimet e Programit për ngritje e përmendores dedikuar 

heroit kombëtarë dhe prisit ushtarak Gjergj Kastrioti Skenderbeu, 

3) Vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për furnizimin e ujësjellësit publik, 

4) Vendimi për nxitjen e masave për zhvillimin e bujqësisë, 

5) Vendimi për barazin gjinore, 

6) Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e SHPK “Parking 

servisi”, 

                                                           
1 Informacioni nga Shërbimi i Kuvendit të Ulqinit, 02-19/20-2 nga data 30.01.2020 (01-1895/19-7) 

 



 
 

 

7) Vendimi për blerjen e truallin për kompletimin e parcelës urbanistike numër 226 në zonë 

PDU Ulqin Qytet për lokalitetin “Totoshi”, 

8) Vendimi për dhënien e pëlqimit në Statutin e SHPK “Veprimtaritë komunale”, 

9) Aktvendimi për emërtimin e Komisionit komunal zgjedhor, 

10) Aktvendimi për emërtimin e Këshillit të emiterit lokal publik “Radio Televizion Ulqin”, 

11) Aktvendimi për sharkimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues Ndërmarrja publike 

“Veprimtaritë Komunale”, 

12) Vendimi për emërtimin e anëtarëve të Këshillit të Drejtorave SHPK “Veprimtaritë 

Komunale”, 

13) Aktvendimi për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues Ndërmarrja publike 

“Ujësjellës Kanalizim” , 

14) Vendimi për emërtimin e anëtarëve të Këshillit të Drejtorave SHPK “Ujësjellës dhe 

Kanalizim”, 

15) Aktvendimi për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues Ndërmarrja publike për 

kultivimin dhe mbrotjen e egërsirave, 

16) Vendimi për emërtinin e anëtarëve, 

II Mledhja e dytë e seancës së parë të rregullt mbajtur më 29.05.2019; 08.06.2019; 

10.06.2019; 20.06.2019 dhe 24.06.2019 

1) Vendimi për vërtetimin e projekt Statutit të Komunës së Ulqinit, 

2) Vendimi për shpalljen park natyrore “Kriporja e Ulqinit” 

3) Vendimi për lirimin nga obligimi i pagesë të kompenzimit për paisje komunale të tokës 

ndërtimore, 

4) Vendimi o për delegimin e të drejtës për ndërtim, 

5) Vendimi për kompenzimin për paisjen komunale të tokës ndërtimore, 

6) Vendimi për kompenzim për paisjen komunale të tokës ndërtimore për objektet pa leje, 

7) Vendimi për dhënien e pëlqimit në arritjen e kompenzimit në procesin gjyqësor L.Nr. 

134/18, 

8) Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për tatimin në patundshmëri, 

9) Vendimi për rendin komunal, 

10) Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për të ardhurat e zyrtarëve dhe 

nëpunësve të Komunës se Ulqinit, 

11) Vendimi për rregullimin e komunikacionit në territorinë e Komunës së Ulqinit, 

12) Vendimi për plotësimin e vendimit për parkingjet publike në territorinë e Komunës së 

Ulqinit, 

13) Vendimi për besimin e punëve që janë të lidhura me administrimin e hapësirave publike 

për parkimin e automjeteve SHPK “Parking Servisi”  - Ulqin, 

14) Vendimi për dhënien e pëlqimit në çmimoren e shërbimeve SHPK “Parking Servisi” 

15)   Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për themelimin e institucionit publik 

Qendra ditorë për fëmijë dhe të rinjë me pengesa në zhvillim – Sirena, 



 
 

 

16) Vendimi për orarin e punës të Komunës së Ulqinit, 

17) Programi i rregullimit hapësinorë për vitin 2019, 

18) Raporti i punës i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2018, 

19) Përfundimi për dhënien e pëlqimit në Raportin për menaxhimin e gjyetisë në Ulqinin për 

sezonin e gjyetisë 2018 Ndërmarrja publike për kultivimin dhe mbrojtjen e egërsirave, 

III Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt mbajtur më 29.07.2019 dhe 31.07.2019 

1) Vendimi për llogarinë pëfundimtare të Komunës së Ulqinit për vitin 2018, 

2) Vendimi për stipendimin dhe shpërblimin e studentëve, 

3) Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për shpalljen e thirrjes publike për 

dhënien afatgjate me qëra patundshmërisë, 

4) Vendimi për shpalljen e thirrjes publike për tranferin e drejtës pronërose në tokën 

ndërtimore, 

5) Vendimi për blerjen e truallit për kompletimin e parcelës urbanistike numër 63 zona “B” 

nga PDU “Ulqin Qytet” për lokalitetin “Pinjesh 2”, 

6) Vendimi për kriteriumet, mënyrën i procedurës të dhënies së mjeteve për përkrahjes 

sipërrmarësit së grave, 

7) Vendimi për dhënien e pëlqimit në raportin vjetor të punës dhe afarizimit financiar 

ndërmarrja publike “Veprimtaritë Komunale” për vitin 2018, 

8) Vendimi për sjelljen e planit për vendosjen e objektecve të përkohshme në teritorinë e 

Komunës së Ulqinit për periudhën 2019-2023, 

9) Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit për emrimin e Këshillit Drejtues 

Ndërmarrja publike Qendra për Kulturë, 

10) Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit për formimin e Këshillit për 

mbrojtjen e mjedisit në Komunën e Ulqinit, 

11) Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit për themelimin e Këshillit për 

planifikim dhe rregullim të hapësirës dhe veprimtaritë komunalo banesore të Kuvendit të 

Komunës së Ulqinit. 

IV Mledhja e jashtëzakonshme është mbajtur më 28.10.2019 pa miratimin e akteve 

V Mledhja e parë e seancës së dytë të rregullt është mbajtur më 28.10.2019 

1) Statuti i Komunës së Ulqinit 

2) Aktvendimi për kompenzimin e shpenzimeve për punë Komisionit për hartimin e propozim 

Statutit të Komunës së Ulqinit, 

3) Vendimi për fillimin e punës në rregullorene Kuvendit të Komunës dhe themelimin e 

Komisionit për hartimin e propozim rregullores, 

4) Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Kryetarit të Komunsë numër 01-1299/19 

prej 12.08.2019 për shqufizim e vendimit për vërtetin e vlerës të kompenzimit zyrtarëve 

dhe nëpunësve lokal të Komunës së Ulqinit, 



 
 

 

5) Vendimi për blerjen e truallit për kompletim të parcelës urbanistike numër 10, zona B, 

nënzona 5, Plani detal urbanistik “Fusha e Ulqinit”, 

6) Vendimi për blerjen e truallit për kompletimin e parcelës urbanistike numër 16 dhe 17 zona 

B, nënzona 4, Plani detal urbanistik “Fusha e Ulqinit”, 

7) Vendimi për emrimin e sekretarit të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, 

8) Vendimi për dhënien e pëlqimit në vendimin e Këshillit të Drejtorave SHPK “Veprimtaritë 

Komunale”Ulqin për zgjdhjen e drejtorit ekzekutiv, 

9) Përfundimi për përgatitjen e studimit për shpalljen e lokalitetit Pylli i Pishave si zone e 

rëndësisë së veçantë, 

VI Mbledhja e jashtëzakonshme mbajtur 31.10.2019 

1) Vendimi për shitjen e truallit në pronësi të Komunës së Ulqinit, 

2) Vendimi për ndryshim dhe plotësimi të vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqnit për 

vitin 2019, 

VII Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt mbajtur më 23.12.2019 dhe 30.12.2019 

1) Vendimi për buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2020, 

2) Vendimi për transportin e autotaksive në teritorinë e Komunës së Ulqinit, 

3) Vendimi për dhënien e pëlqimit në vendimin e e Kryterait ë Komunës numër 01-374/19 

dhe 01-375/19 nga data 29.11.2019 për ndarjen e ndihmës financiare dhe veshmbathje 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 

4) Vendimi për dhënien e pëlqimin në Statutin e shoqërisë me përgjesi të kufizuar “Ujësjellës 

Kanalizim”, 

5) Vendimi për sjelljen e Planit lokal të akcionit për nxitjen e barazisë gjinore në Komunën e 

Ulqinit 2020-2023, 

6) Vendimi për sjelljen e Planit lokal të inkluzionit të Romëve dhe Egjiptianëve për periudhën 

2020-2023 në Komunën e Ulqinit, 

7) Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për transferin e të drejtës pronësore, 

8) Vendimi për linjat e transportin publik ne komunikacionin urban dhe suburban në teritorinë 

e Komunës së Ulqinit, 

9) Vendimi për ngritjen e përmendores të dedikuar Gjergj Kastriotiti Skenderbeut, 

10) Vendimi për vërtetimin e e vendimit për plotësimin e vendimit për rregullimin e 

komunikacionit nbë teritorinë e Komunës së Ulqinit, 

11) Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për përcaktimin e kompenzimin për 

rregullimin, shfrytëzimin dhe shfrytëzimin e përkoshëm të tokës në pajtim me planin e 

objekteve të përkoshme, 

12) Programi për ngritjen e përmendoreve për vitin 2020, 

13) Përfundimi – plani për revitalizimin e ullishtës së djegur nga zjarri i ka përfshirë ullishtën 

e vjetër në shtator të vitit 2018.  



 
 

 

 2. Punët e buxhetit 

Me vendimin për buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2019 u planifikuan mjete në masën prej 

7.007.408,05 euro. Në periudhën e përfshirë në raport është bërë rebalansi i buxhetit. Arsyja për 

rebalansin e buxheti ishte realizimi më i madh i të ardhurave ndër të tjera dhe në bazë të shitjes të 

patundshmërisë në vlerën 3.707.080,00 Euro.  

Realizimi i buxhetit për vitin 2019 ka qenë 13.248.667.83 euro ose 6.241.259.78 euro respektivhst 

89,7 % me shumë në krahasim me buxhetin e planifikuar. Në bazë të të ardhurave të realizuara 

buxhetore në vitin 2019 janë kryer dhe obligimet ndaj shfrytëzuesve të mjeteve të buxhetit. 

Shpenzimet e përgjthshme u planifikuan në masën 12.852.655,00 euro dhe u realizuan 

13.038.703,56 euro, çfarë është për 186.048.56 euro më shumë në krahasim me atë të planifikuar 

ose shprehur në përqindje u realizuan 1.45% shpenzim në krahasim me planin.  

Në vitin 2019, Komuna e Ulqinit ka shlyer obligimet e rregullta dhe obligimet sipas reprogramit 

të nënshkruar, kontratave dhe shërbimeve të kontraktuara deri me 14.07.2019 kur u bllokua 

llogaria rrjedhëse me vendim gjyqësor. 

Nga pagesat veçojmë  

- Për muajin janar-tetor 2019 gjithsej për të ardhurat janë paguar 1.927.281,30 euro. Prej tyre 

të ardhurat personale neto 1.342.742,36 euro, ndërsa kontributet dhe tatimet u paguan në 

masën 584.538,94 euro. 

- Me kërkesë të Drejtorisë të Tatimeve krahas obligimeve të marrëveshjes së nënshruar për 

reprogramimin e borxhit tatimor jemi të obliguar të paguajmë 16 kontribute tatimore 

mirëpo për shkak të bllokadës së llogarie rrjedhëse ky obligim nuk u realizua në tërësi, 

kështu që në ditën 31.12.2019 borxhi i përgjithëshëm sipas reprogramit ishte 2.967.421.25 

euro. 

- Kemi realizuar tranfertat ndërmarrjeve dhe institucioneve ku themelues apo njeri nga 

themeluesit është Komuna, përfunduar me dhjetor të vitit 2019 në  masën 715.556.08 euro 

dhe atë 

N.P. “Veprimtaritë Komunale”....................................................................212.335,12 euro 

N.P. “për kultivimin dhe ruajtjen e egërsirave” ........................................... 85.200,00 euro 

IP Qendra për Kulturë .................................................................................172.205,00 euro 

Radio TV Ulqin ............................................................................................88.000,00 euro 

IP “Sirena”.....................................................................................................54.300,00 euro 

Agjencioni për Projektim dhe Ndërtimin e Ulqinit.......................................36.452,44 euro 

“Vodacom” SHPK.......................................................................................121.268,48 euro 

Procon SHPK................................................................................................15.000,00 euro 

SHPK Ujësjellësi rajonal...............................................................................93.000,00 euro 

Parking servisi SHPK....................................................................................10.000,05 euro 

 



 
 

 

- Obligimet ndaj këshilltarëve janë paguar në masën.................................. 112.251,72 euro 

- Obligimet ndaj këshilltarëve (paushale dhe komisione)...............................29.977,50 euro  

- Obligimet ndaj partive politike......................................................................81.274,22 euro 

Obligimet ndaj huave kreditore me datën 31.12.2019 

Komuna ka hua kreditore: 

A) Kredi tek Erste banka (obligimet pa kamatë).....................................2.729.806,94 euro 

Shlyer në vitin 2019....................................................................................509.736,72 euro 

B) Kredi tek Fondi investues për zhvillim (obligimet pa kamatë)............ 324.754,57 euro 

Shlyer në vitin 2019......................................................................................87.381,48 euro 

C) Borxhi i përgjithshëm ndaj KFW......................................................18.000.000,00 euro 

Është paguar kompenzimi për risk KFW-së për vitin 2017 dhe 2018........140.000,00 euro 

D) Borxhi ndaj BEI..................................................................................4.500.000,00 euro 

 

- Nga obligimet e mbetura veçojmë pagesat nga vitet e më herëshme në masën e 

përgjthshme 8.502.087,34 euro, prej tyre Rekreaturs 6.486.578,89 euro, obligimet tjera 

2.015.512,45 euro. 

 

- Poashtu, krahas obligimeve të rregullta, sipas mundësive për shkak të bllokadës së 

llogarisë, janë paguar shpenzimet materiale respektivisht llogaritë për materialet të zyrave, 

shërbimet telefonike, karburatit, shërbimet e postës si dhe llogaritë për të tërë shërbimet që 

Komuna i ka bërë në vitin 2019. 

Obligimet ndaj Ministrisë së Financave – Drejtorisë së Tatimeve në bazë të marrëveshjes të 

nënshkruar për reprogramin e borxhit 

Obligimet ndaj Ministrisë së Financave – Drejtorisë së Tatimeve në bazë të marrëveshjes të 

nënshkruar për reprogramin e borxhit numër 01-876 më datë 28.04.2015 në masën e përgjthshme 

5.939.108,14 euro, që me reprogramimin e nënshkruar më 31.12.2014 ka të bëjë me Komunën e 

Ulqinit dhe ndërmarrjet publike dhe institucionet ku themelues është Komuna.  

Më protokollin e nënshkruar me Drejtorinë e Tatimorëve Komuna është obliguar që të bëjë 

pagesën në periudhën për 20 vjet (240 anuitete mujore) duke filluar nga 01.korrik 2015. Në nenin 

1 paragrafi 4 e kontratës për reprogramin e borxhit nënshkruar ndërmjer Ministrisë së Financave 

dhe Komunës së Ulqinit është rënë dakord që marrëdhëniet ndërmjet Komunës dhe ndërmarrjeve 

publike dhe institucioneve ku Komuna është themelues në bazë të marrjes mbi vehte të borxhit 

tatimor të rregullohet më nënshkrime të veçanta të kontratave, respektivisht Komuna është e 

obliguar të shlyejë borxhin e përgjithshmen për të gjithë obliguesit dhe me kontrata të veçantë me 

secilin të rregullojë që ndërmarrjet publiket dhe institucionet në mënyrë të njejtë të kryejnë 

obligimet ndaj Komunës, respektivisht ti refundojnë asaj mjetet e pagura.  



 
 

 

Në nenin 2 paragrafi 3 të kontratës për reprogramin e borxhit tatimor Komuna si dhe ndërmarrjet 

publike dhe institucionet ku ajo është themelues obligohen që krahas obligimeve të parapara me 

reprogram  rregullisht të kryejnë dhe obligimet e rregullta përfshirë këtu pagesat e rrogave të 

punësuarëve me kontribute.  Në rast të mosrrespketim të këtij obligimit të kontratuar Drejtoria e 

Tatimorëve ka të drejtë të ndërpres kontratën dhe të kërkojë pagesën e borxhit komplet të mbetur.  

Sipas dinamikës të definuar pagesa e borxhit tatimor në tabelën e mëposhtme pasqyrojmë 

obligimet e ndërmarrjeve publike për periudhën 2018-2022 me anuitete në nivel vjetor  

 Obliguesi i borxhit 

tatimor 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Komuna 82.402.95 105.946.65 129.490.35 141.262.20 141.262.20 

2 NP “Veprimtarit 

Kom. 

44.068.77 56.659.85 69.250.92 75.546.45 75.546.45 

3 NP Ujësjell.-

Kanaliz. 

46.789.30 60.157.67 73.626.04 80.210.23 80.210.23 

4 NP për kult. dhe 

mbroj.  

6.717.50 8.636.79 10.556.08 11.515.72 11.515.72 

5 Shpk Agjencioni 

Upin 

7.020.39 9.026.22 11.032.04 12.034.95 12.034.95 

6 Qendra për Kulturë 13.335.98 17.146.27 20.956.55 22.861.69 22.861.69 

7 Shpk RTV Ulqin 5.792.71 7.477.77 9.102.83 9.930.36 9.930.36 

8 IP “Sirena” 1.741.18 2.238.66 2.736.14 2.984.87 2.984.87 

 Në nivelin vjetor 207.868.78 266.833.88 326.750.95 356.346.47 356.346.47 

 

Sipas dinamikës të definuar të pagesave borxhi tatimor është paraparë që deri në vitin 2022 oblimet 

të kenë rritje progresive ndërsa nga 2022 deri në kthimin e përgjithshëm në vitin 2035 anuitetet 

vjetore nuk ndryshojnë. Komuna e Ulqinit deri në bllokadën e llogarisë rregullisht i ka kryer të 

gjitha këstet e mbritura si dhe këstet për vitin 2019 për Komunën dhe ndërmarrjet publike dhe 

institucionet publike ku është themelues dhe ka zvogëluar borxhin e përgjithshëm për 326.650,95 

euro respektivisht 5.612.457.19 euro. 

Në anën e të ardhurave buxhetore veçojmë:  

- Pagesa e tatimeve në patundshmëri në vlerë 2.067.939,63 euro dhe është më e lartë në 

krahasim me vitin 2018 për 7.00 % (në 2018 është realizuar në masën 1.932.490,39 euro). 

- Pagesa e taksës së banimit është 1.069.057,13 euro dhe është më e lartë në krahasim me 

2018 për 82.23% (në vitin 2018 është realizuar 587.324,50 euro). 

 

 



 
 

 

- Pagesa e taksës turistike është 82.569,83 euro dhe është më e lartë se në vitin 2018 për 

3.79% (në vitin 2018 është realizuar 79.548,61 euro). 

- Pagesa e taksave të tjera u realizua 318.786,34 euro dhe është më e vogël për 3.80% (në 

vitin 2018 u pagua 331.372.51 euro). 

- Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore është 1.297.380,49 euro dhe është më i 

lartë në krahasim me 2018 për 27,18% (në vitin 2018 u realizua 1.020.100,09 euro). 

Transferi nga buxhetiti shtetëror dhe të tjera – gjithsej.................................2.563.955,09 euro 

a)Fondi egalizues ..........................................................................................2.370.158.00 euro 

b) NP “Të mirat detare”.........................................................................................91.65209euro 

c) Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural .................................................. 52.145,00 euro 

d) Buxheti shtetëror............................................................................................50.000,00 euro 

 

Të ardhurat nga shitja e patundshmërisë........................................................3.707.080.00 euro 

Llogaria e Komunës ka qënë e bllokuar 209 ditë dhe nga ajo me vendim gjyqësor janë paguar 

gjithsej................................................................................................................. 6.486.574,89 euro 

Prokurimet publike 

Në bazë të raportit të prokurimeve publike për vitin 2019. rrjedh si më poshtë: 

a) Raporti për  tenderët e realizuara dhe kontratat e nëshkruara për prokurimet publike. 

- Shuma e vlerësuar .......................................................................................266.500,00 euro 

- Vlera e kontraktuar me TVSH.....................................................................251.272,29 euro 

- Kursimet e realizuara mes shumës së vlerësuar dhe asaj të kontratuar.........15.227,71 euro 

 

Nga prokurimet e rëndësishme me këtë metodë veçojmë 

Lloji i prokurimit Plani Kontraktuar Kursimi 

Asflatimi i rrugëve    

1.1 Asfaltimi i rrugëve 

rurale 

29.000,00 28.952,88 47.12 

1.2 Asfaltimi i rrugëve 

në fshatin Bojk 

20.000,00 18.295,20 1.794,80 

1.3 Asfaltimi i rrugëve 

në teritorinë e 

komunës 

160.000,00 148.104,00 11.896,00 

2. Sigurimi i 

elektromaterialit 

16.000,00 15.697,09 302,91 



 
 

 

3. Shërbimet 

urbanistiko 

planifikuese 

20.000,00 8.500,00 11.500,00 

4. Sigurimi 

karburantit 

26.000,00 25.335,00 665,00 

 

b)    Raporti për prokurimet e realizuara me vlerë të vogël 

- Vlera e kontratuar me TVSH.......................................................................104.580,50 euro 

c) Me metodën prokurimet urgjente nuk ka patur realizime 

 

 

2.1 REKREATURS – K1 

 

Rezultatet e realizuara financiare gjatë vitit 2019 ka qenë të kushtëzuar me bllokimin e llogarisë 

rrjedhëse në bazë të vendimit të Gjykatës të Apelit në favor të Rekreaturs SHPK, për procesin e 

vjetër përafërsisht 4 vjet të njoftur si K1. 

 

Me vendimin e Gjykatës së Apelit numër 1140/17 të datës 8.11.2018 është kontestuar vendimi i 

Gjykatës Ekonomike të Malit të Zi në pjesë ku trajtohet dëmshpërblimi në masën 4.052.513,00 

dhe është obliguar Komuna e Ulqinit që të paguaj borxhin kryesor me kamatë duke filluar nga 

20.04.2012. 

 

Shpenzimet e gjykimit janë 136.000,00 euro za përfaqësuesit e Rekreatursit dhe 56.000,00 për 

përfaqësuesin e Komunës së Ulqinit, gjithsej 192.000,00 euro.  

 

Në ditën 18.09.2019 kamata ishte 2.196.165,00 euro çfarë borxhin e përgjithshëm e ka bërë: 

6.440.678,00 euro = 4.052.513,00 euro + 192.000,00 + 2.196.165,00 euro 

 

Në vendimin e Gjykatës është dhënë kërsesë reviduese pranë Gjykatës Supreme të Malit të Zi e 

cila ka vërtuar vendimin e Gjykatës të Apelit, dhe më vonë aplikuar masën e jashtëzoanshme jurike 

e ankesës kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese të Malit të Zi, e cila nuk pati ndikim në realizimin 

e vendimit. 

 

Përmbaruesi publik me 3.05.2019 soli aktvendim për realizim ku me kërkesë të Komunës së 

Ulqinit Gjykata Ekonomike më 14.05.2019 sjell aktvendim për shtyerjen e realizimit në periudhën 

prej 60 ditëve. 

 

Nga 15.07.2019 përsëri është aktivuar masa për realizimin e vendimit dhe llogaria e Komunës bie 

në bllokadë. Llogaria e Komunës u bllokua deri me 14.12.2019 pas realizimit të shitblerjes dhe 

pagesës të mjeteve nga ana e Drejtorisë për Pasuri e Malit të Zi për tokën në pyllin e pishave.  



 
 

 

Procesi gjykësor për kompenzimin e dëmit për rrëzimin e objekteve në lagjen K1 në Shtoj (në 

prapavi të Plazhit të Madh) Enti për pushim dhe rekreacion punëtorëve të Krahinës Autonome të 

Kosovës, për padinë nga 03.04.1984 i është dërguar Gjykatës Ekonomike të Rrethit në Podgoricë 

kundër Komunës së Ulqinit dhe ish Entit për çështje banesore, punë komunale, urbanizëm dhe 

rregullim hapësinorë në Komunën e Ulqinit me vlerë prej 2.561.642.548,00 të ish dinarëve, siç 

ceket në shkresën e datës 23.12.1986.  

 

Lënda është trajtuar me numrin rendor numër 503/18. Prokurori ka ftuar, si bazë për kompenzim 

të dëmit në aktvendimim Departamenitin për Ekonomi, Urbanizëm, Veprimtari Banesore dhe 

Komunale KK Ulqin numër 267/1 nga data 17.10.1979 për lejimin e ndërtimit si dhe në kontratën 

për transferin e të drejtës i cili është bërë me Entin për Nndërtim 573 njësi banesore.  

 

Këto njësi banesore pas ndërtimit janë mënjanuar në bazë të vendimit të Komitetit Republikanë 

për Urbanizëm, Punën Ndërtimore dhe Çështje Banesoro-Komunale të Malit të Zi numër 10/665/2-

80 të datës 11.01.1983 dhe jo në bazë të vendimit të organeve komunale. Nga kjo çfarë u cek më 

lartë Komuna e Ulqinit gjatë tërë tërë procesit ka pasur vërejtje për mungesën pasive të 

legjitimitetit.  

 

Statusi aktual i këtij procesit: Kërkesa e Komunës së Ulqinit – ankesa kushtetuese Gjykatës 

Kushtetuese të Malit të Zi me të cilën i propozojmë për shfuqizohet vendimi i Gjykatës Supreme 

të Malit të Zi REV.IP 19/19 të datës 20.03.2019, të shduqizohet vendimi i Gjykatës të Apelit të 

Malit të Zi Pzh.Nr.1140/17 të datës 08.11.2018 në qëndrimin 1 dhe 3 të tekstit (shpenzimet e 

gjykimit), vendimit dhe që lënda të kthehet në Gjykatën e Apelit në vendimmarrje të re. 

Komunën e Ulqinit në procesinë gjyqësor e ka përfaqësuar avokati Stanko Mariq nga Podgorica, 

ndërsa punët jurike pas sjelljes së aktvendimit për realizim është angazhuar Filip Jovoviq nga 

Podgorica.  

 

Kronologjia: 

 

- Vendimi i Gjykatës Ekonomike numër 316/17-12 prej 20.07.2017 

- Vendimi i Gjykatës të Apelit PZH numër 1140/17 prej 08.11.2018 

- Vendimi i Gjykatës Supreme REV.IP Nr. 19/19 prej 20.03.2019 

- Ankesa kushtetuese Gjykatës Kushtetuese prej 17.06.2019 

- Plotësimi i ankesës kushtetuese prej 08.07.2019 

- Aktvendim për realizimin e përmbaruesit publik të 03.05.2019 

- Aktvendim i Gjykatës Ekonomike për shtyerjen e vendimit nga 14.05.2019 

- Propozim i Komunës për shtyrjen e aktvendimit nga 17.07.2019 

- Aktvendim i Gjykatës Ekonomike për refuzimin e shtyrjes të aktvendimit nga 31.07.2019. 

- Propozimi i Komunës për inicimin e procesit të ndërmjetësimit të datës 17.07.2019 

- Ankesa Gjykatës Ekonomike në aktvendim për refuzim të datës 05.08.2019 



 
 

 

 

2.2 Revizioni i llogarisë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2018 

 

Gjatë vitit 2019 Institucioni Shtetëror Revizor i Malit të Zi (ISHR) ka bërë revizionin e llogarisë 

përfundimtare të buxhetit për vitin 2018. 

 

Ky institucion ka shprehur mendim negativ dhe ka konstatuar: Revizioni i rregullsive të vendimit 

për llogarinë përfundimtare të Komunës së Ulqinit të vitit 2018 ka vërtetuar që Komuna jo në të 

gjitha aspektet kanë qenë të harmonizuara me rregulloret ligjore dhe të tjera. Revizioni ka 

konstatuar devijime individuale dhe paharmonizim me këto akt ligjore dhe nënakte. Ligjin për 

buxhet dhe përgjegjësi fiskale, Ligjin për financimin e administratës lokale, Ljigjin për sistemin e 

kontrollit të brendshëm në sektorin publik. Ligjin për mbrotje dhe shpëtim, Ligjin për polici 

komunale, Ligjin për administratë tatimore, Ligjin për planifikim të hapësirës dhe ndërtim të 

objekteve, Ligjin për të ardhurat në sektorin publike, Ligjin për zyrtarë dhe nëpunës komunal. 

Ligjin për punë, Ligjin për pasurinë shtetërore, Urdhëresa për kompenzimin e shpenzimeve të 

punësuarëve në sektorinë publike, rregullorja klasifikimin e njësuar të llogarisë për buxhet të Malit 

të Zi dhe buxhetet e komunave, Rregullorja për mënyrën e hartimit dhe dorëzimin e raportit 

financiar buxhetit, fondeve shtetërore dhe njësia lokale administrative, Udhëzim për punën e 

trezorit të administratës lokale dhe marrëveshja për reprogramimin e borxhit tatimor të Komunës 

së Ulqinit2 

  

ISHR ka urdhëruar që Komuna e Ulqinit në afat prej 30 ditës ti ofrojë ISHR-së planin e aktiviteteve 

për realizimin e rekomandimeve të dhëna që duhet të përmbajnë masat, bartësit e aktiviteteve dhe 

afatet. Komuna është e obliguar që brenda 6 muajve ISHR-së ti ofrojë raportin për punët e bëra 

sipas rekomandimeve. 

 

Komuna në bazë të rekomandimeve ka përgatitur dhe ka ofruar në afatin e parapaër planin e 

aktiviteteve në të cilin nga ISHR-a nuk kanë pasur vërejtje dhe poashtu është realizuar plani i 

aktiviteteve siç është theksuar.3 

 

Për rezultatet ISHR në harmoni me rekomandimet ligjore ka lajmruar të gjithë institucionet 

relevante.  

 

Në lidhje me revizionin e bërë është me rëndësi të theksohet që një numër parregullësish rrjedhin 

nga vitet e mëparëshëm të cilat në masë të dukshme kanë gjeneralizuar mangësi për të cilat janë 

                                                           
2 Raporti ISHR për revizion numër 40112/15-051-337/43 nga 04.10.2019. 
3 Plan i aktiviteteve është përgatitur në Sekretariatin për financa dhe buxhet në koordinim me sekretariatet e tjerë dhe 

shërbimet dhe ky Sekretariat obligohet të kontaktojë me insititucionin shtetëror dhe më tutje për realizimin e 

rekomandimeve nga raporti dhe plani i aktiviteteve. 



 
 

 

bërë vërejtjet, e ë poashtu kanë lëndë të revizionit por që në që fund janë mëveshur revizionit të 

vitit 2018.  

 

Raporti si dhe vetë funkcionimi në vitin 2018 ekskluzivisht është rezultat i pasoja të punës të 

administratës lokale nga vitet e mëparëshme sepse është e pamundur që administratës aktuale 

lokale që ka marrë pushtetin në fund të majit të 2018 ti përmirësoj magësitë e konstatura për disa 

muaj në vitin e parë mandatit. Por për këtë gjatë vitit 2019 edhe para urdhëresës të ISHR ka nisur 

përmirësimin e mangësive të shumta, në masën e mundëshme varësisht nga kapacitet kadrovike 

dhe profesionale.      

 

3. Dokumentet strategjik 

Në vitin 2019 janë miratuar dhe janë sjell këto dokumente strategjike: 

- Është përditësur Plani strategjik i zhvillimit të Komunës së Ulqinit 2016-2020, datë 

30.05.2019 

- Vendimi për barazin gjinore 

- Statuti i Komunës së Ulqinit 

- Vendimi për sjelljen e Planit lokal të akcionit për nxitjen e barazisë gjinore në Komunën e 

Ulqinit për periudhën 2020-2023 

- Vendimi për sjelljen e planit lokal për inkluzionin social të Romëve dhe Egjiptianëve për 

periudhën 2020-2023në Komunën e Ulqinit 

- Plani i integritetit 09.04.2019 

 

4. Projektet infrastrukturore 

4.1 Projektet për furnizimin me ujë dhe grumbullimin e ujërave të ndotur V-Shërbimet 

konsultante për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe grumbullimin e ujërave të ndotur në 

Ulqin 

Gjatë vitit 2019 është vazhduar me realizimin e projektit të furnizimit me ujë dhe grumbullimit të 

ujërave të ndotur V- Shërbimet konsultante për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe grumbullimin 

e ujërave të ndotur në Ulqin çfarë paraqesin një nga projektet më të rëndësishëm infrastrukturore 

e që tani janë kusht për zhvillimin e mëtutjeshëm të turizmit dhe zhvillimit ekonomik të komunës. 

Në gushtin (13) është shpallur tenderi ndërkombëtar. Tenderi publik është publikuar në gazetën e 

përditshme Pobjeda, ueb faqen e Komunës së Ulqinit dhe linkun KFW bankës 4. Procedura e 

ofertimit është dorëzuar SHPK Vodakom si njësi implementuese në verzionin e printuar dhe i njëjti 

                                                           
4 2.https://wetransfer.com/downloads/a262a2e317928432c5de36b63be06fdb20190813080838/0463a59890a 
dc0830327c916d827af6c20190813080838/190d8b 

https://wetransfer.com/downloads/a262a2e317928432c5de36b63be06fdb20190813080838/0463a59890a%20dc0830327c916d827af6c20190813080838/190d8b
https://wetransfer.com/downloads/a262a2e317928432c5de36b63be06fdb20190813080838/0463a59890a%20dc0830327c916d827af6c20190813080838/190d8b


 
 

 

dokumentacion elektronik është dërguar KFW në Frankfurt për përcjelljen e procedurës të 

aktivitetit të tenderimit, punës së Komisionit, dhënies të sygjerimeve, mendimeve dhe pëlqimit.  

Janë mbajtur një numër i madh i mbledhjeve dhe është bërë mbikëqyrja e terrenit. Nga takimet 

veçojmë disa vizita të rëndësishme të misionit KWF bankës. Veçmas theksojmë vizitën e punës së 

revizorit të bankës zonjës Pheiffer e cila ka dhënë mendimin e saj pozitivë për avansimin e 

Komunës së Ulqinit dhe ndërmarrjes së Ujësjellësit në plotësimin e synimeve të parashtruara për 

shpalljen e tenderit dhe vazhdimin e realizimit të projektit që kanë qenë kusht kyç për dhënien e 

pëlqimit të KFW-së dhe shpjalljen e tenderit. 

Poashtu është me rëndësi është takimi me ofertuesit potencial të cilët kanë blerë dokumentacionin 

e tenderimit e që është mbajtur me datën 04.09.2019 në sallën e mbushur të Komunës së Ulqinit. 

Në këtë takim janë shqaruar rregullat e tenderit, janë dhënë përgjigje për pyetjet e parashtruara e 

më pas është bërë dhe vizitë e terrenit. 

Tenderi ka përfunduar më 28.10.2019 dhe për momentin Komisioni për vlerësimin e ofertatve 

bënë vlerësimin e ofertave që zhvillohet në 3 faza. Kryetari i Komunës ka formuar Komisionin 6 

anëtarësh prej të cilëve 2 përfaqësues janë të Komunës, 2 përfaqësues të SHPK Ujësjellës dhe 

Knalazim dhe 2 përfaqësues SHPK Vodakom. Krahas anëtarëve të Komisionit në hapjen dhe 

vlerësimin e ofertave në cilësinë e vëzhguesve, përkrahjes teknike, menaxhimit dhe kontrollit të 

procedurës si dhe përgatitjen e raportit ndihmojnë tenderimin agjenti i KFW-së, përfaqësuesit 

projektues, përfaqësuesit revident dhe përfaqësuesit mbikëqyrës 5. Për momentin ka përfunduar 

faza e parë dhe pritet mendimi dhe pëlqimi i KFW-së për vazhdimin e punës së Komisionit.  

Komuna e Ulqinit mbetet në obligim që të bëj ekspopriimin e tokës në pronësi private dhe 

shtetërore. Komisioni i Drejtorisë për patundshmëri i Malit të Zi ka bërë vlerësimin e 

patundshmërisë dhe atë: për eksporiim të tërësishëm numër 467-241/19 më 01.11.2019 dhe për 

eksproprijim jo të plotë numër 467-239/19 të datës 28.10.2019 vlera e përgjithshme 373.628,50 

Euro.Nisur nga situata financiare në Komunë për shkak të bllokadës disa muajshe presim përkrahje 

tl Qeverisë të Malit të Zi në sigurimin e mjeteve me qëllim që ti qasemi realizimit të tërësishëm të 

projektit.   

Projekti përfshin 58 masa të cilat janë të ndara në 3 grupe: a) Punët e domosdoshme për zgjidhjen 

e çështjes të drejtës pronësore - b)Punët e domosdoshme ku zgjidhet çështja e drejtës pronësore që 

është në proces dhe c) Punët opcionale (me këtë nënkuptojmë punët që kanë tejkaluar buxhetin e 

projektit dhe që do të kryhen varësisht nga rezultati i tenderit). 

Projekti i cili realizohet nga që financohet nga ana e Qeverisë Gjermane nëpërmjet Bankës 

Gjermane KFW ka për qëllim avansimin e mjedisit jetësor gjatë bregdetit të Malit të Zi.Me projekt 

nënkuptohet ndërtimi dhe rekonstruimi cca 90 km të tubave të ujit (ujit të pijshëm, grumbullues 

                                                           
5 Vendimi i kryetarit të Komunës numër 01-342/19, datë 22.10.2019 



 
 

 

dhe ujërave atmosferik) dhe 30 objekte të infrastrukturës për ujësjellës (stacione pumpimi, 

rezervoare, burime, dhoma të ndërpreprjes dhe puseve). 

Vlera e projektit që financohet nga mjetet kreditore të bankës KFW është 20 milion euro për 

kredinë garanton Qeveria e Malit të Zi e disa të dhëna themelore për huazim e kredisë janë: 

Qeveria e Malit të Zi me bankën gjermane për zhvillim KFW me 20.12.2013 ka bërë marrëveshje 

për kredi BMZ 201266196 në masën prej 36 milion “faza V”. 

Më 20.12.2013 është bërë marrëveshje e veçantë me të cilën janë definuar projektet detale dhe atë 

që masa e mjeteve  prej 20 milion eurosh nga vlera e përgjithshme e kredisë e alokuar në komunën 

e Ulqinit për rekonstruimin dhe ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe financimin e 

shërbimeve konsultonte në implementimin e projektiti në mënyrën e paraparë me marrëveshje të 

veçantë. 

Qeveria e Malit të Zi me përfundimin me numër 08-750 t[ datës 20.05.2015  ka vendosur që mjetet 

kreditore me marrëveshjen për kredinë BMZ 201266196 ti adresoj Komunës së Ulqinit si mjete 

kreditore dhe ka dhënë pëlqim në huamarrjen e Komunës së Ulqinit; në bazë të cilit Kuvendi i 

Komunës së Ulqinit në mbledhjen e mbajtur me 30.09.2015 solli vendim për huamarrje kreditore 

në masën 20 milion euro për projektet e theksuara për masat e cekura projektuese; prej tyre me 

përfundim të Qeverise numr 08-2502 të datës 05.11.2015 lejohet granti në masën prej 10 % kështu 

që nga 20 milionët e theksuar 18 milion janë mjete kreditore ndërsa 2 milion është granti i Qeverisë 

të Malit të Zi. 

Në nenin 7 definohet afati i pagesë, mënyra dhe fillimi i pagesës: 

Afati i pagësë është 15 vjet llogaritur dhe 5 vitet e grejs periudhës në 20 këste gjysëm vjetore sipas 

planit të amortizimit duke filluar nga 30 prilli i vitit 2021.  

Në nenin 8 është definuar përqindja e kamatës dhe mënyra e pagesës së saj: përqindja e kamatës 

është fikse dhe ate në masën 1.8 % në vit, dhe llogarit gjysëm vjetore dhe anuitet pagohen 2 kiste 

vjetore në shumën prej 900.000,00 euro vlera principale e kredisë. 

  

4.2  Ndërtimi i infrastrukturës në Komunën e Ulqinit – ndërtimi i rrjetit kanalizues për lagjet 

Kodra, Mali i Bardhë, Totosh dhe Bratica e Poshtme, lagje që gravitojnë në Port Milen. 

Mali i Zi ka marrë kredi nga Banka evropiane për investim si përkrahje projektit “Montenegro 

Water and Sanitation” në shumë 57 milion për financimin, ndërtimin dhe rekonstruimin e 

infrastrukturave komunale ne komunat e Malit të Zi. Nga kjo shumë kreditore Komunës së Ulqinit 

në bazë termave të referencës janë dhënë 5 milion euro dhe në bazë të kësaj Kuvendi i Komunës 

së Ulqinit me datën 2.10.2015 miratoi vendimin për huamarrje kreditore tek EIB në vlerë 5 milion 

euro. Nga vlera e lejuar e kredisë që është marrë pëlqimi nga ana e Minsitrisë së Financave, 



 
 

 

Qeveria e Malit të Zi me përfundimin 08-2502 të datë 05.11.2015 i lejoj Komunës së Ulqinit 

grantin në masën 10 % nga investimi i përgjithshëm. Në këtë mënyrë Komuna e Ulqinit nga 5 

milion euro të lejuara do të kthejë 4.5 milion euro sipas këtyre kushteve: Periudha e kthimit 24 

vjet; periudha grejs 3 vjet, përqindja e kamtatës fikse është 2.126% në nivel vjetor – kthimi i vlerës 

principale në nivel vjetor 2 kiste nga 107.142,86 euro. 

Komuna e Ulqinit këtë kredi do ta shfrytëzojë për financimin e projektit infrastrukturor “ndërtimi 

infrastrukturor në komunën e Ulqinit – ndërtimi i rrjetit kanalizues në lagjet Kodra, Mali i Bardhë, 

Totosh dhe Braticë e Poshtme”. Vlera e llogaritur 4.240.000,00 euro pa tatim në vlerë të shtuar 

(TVSH).  

Kontrata me vlerë 5 milion euro për këtë investim u nënshkrua në vitin 2017 ndërmjet Ministrisë 

së Financave, Ministrisë të Zhvillimit të Qendrueshëm dhe Turizmit, “Project-consulating” SHPK 

dhe Komunës së Ulqinit. (Project-consulting” në pajtim me kontratën financiare të nënshkruar 

ndërmjet Qeverisë të Malit të Zi dhe EIB bënë koordinimin e e aktiviteteve të projektit gjatë tërë 

periudhës të implementimit të tij si partner i Bankës evropiane për investim dhe Komunës së 

Ulqinit gjegjësisht prezanton njësinë për implementim të projetit). 

Ndërtimi i rrjetit kanalizues për lagjet Kodra, Mali  i Bardhë, Totosh dhe Braticë e Poshtme 

përfshin këto punime kryesore: 

- Ndërtimi i sistemit sanitar kanalizues në lagje Kodra, Mali i Bardhë, Totosh dhe Braticë e 

Poshtme me gjatësi të përafërt 11.9 km 

- Ndërtimi i stacionit të përkohshëm të pompës në Fushë të Ulqinit për transportin dhe 

grumbullimin e ujërave të ndotur deri tek kanalizimi ekzistues sanitar. 

- Ndërtimi i kanalizimeve atmosferike në lagjet Kodra, Mali i Bardhë, Totosh dhe Braticë e 

Poshtme me gjatësi të përafërt 1.8 km. 

Periduha e pritur për implementimin e kësaj kontrate është: 365 ditë plus 365 ditë periudha për 

mënjanimin e mangësive. 

Është kryer procesi i eksproprijimit me kusht me të cilin janë përfshirë 60 pronarë të tokave për 

çfarë janë shpenzuar 250.000 euro. Këto mjete për eksproprijim janë dhënë nga Qeveria e Malit të 

Zi në formë të donacionit. 

 

Pas pëlqimit të bankës EIB në dokumentet e tenderimit me 15 shtator të vitit 2018 është shpallur 

tenderi ndërkombëtare në Fletoren zyrtare te Unionit Evropian. Tenderi ka përfunduar me 

25.10.2018. 

Në të njëjtën kohë me publikim e tenderit për kryerjen e punëve është shpallur dhe tenderi 

ndërkombëtar për kryerjen e mbikëqyrje mbi realizuesin e punëve në vlerën 240.000,00 euro pa 

TVSH e cila poashtu shfrytëzohet nga mjetet e kredisë. 



 
 

 

Komisioni të cilin e ka formuar kryetari i Komunës përëbërë nga 2 përfaqësues të Komunës, 1 

përfaqësuesi i Ministrisë për Zhvillim të Qendrueshmë dhe Turizëm, përfaqësuesi i SHPK 

“Ujësjellës dhe Kanalizim” dhe përfaqësuesi i SHPK Project Consulting6 që ka udhëhequr 

shpalljen e tenderit dhe evaluimin e ofertës, ka përfunduar punën e vet me zgjedhjen e ofertuesit 

më të mirë për zhvillimin e punës dhe ofertës më të mirë për mbikëqyrjen e punimeve. Kontrata 

është nëshkruar më 11.09.2019 dhe mbikëqyrsi i punimeve të premten më 13.12.2019 ka filluar 

punëm dhe nga kjo datë zgjasin afatet kontraktuese për përfundimin e punëve. 

Vlera e kontraktuar e punëve e ofertuesit më të mirë është 4.071.333,52 euro duke llogaritur dhe 

TVSH-në, ndërsa vlera mbikëqyrëse është 225.798,10 euro me TVSH. Më kërkesë të Komunës 

konformë dispozitave ligjore me aktvendim të Drejtorisë të Tatimorëve të Malit të Zi lirohemi nga 

pagesa e doganës dhe TVSH-së me vlerë prej 706.595,07 euro për zhvillimin e punimeve dhe 

39.188,10 euro për punët mbikëqyrëse me çgjë është arritur çmimi optimal përfundimtar për 

realizimin e këtij projektit dhe atë: 

- Kryerësi i punimeve..................................................................................3.364.783,45 euro 

- Mbikëqyrësi i punëve..................................................................................186.610,00 euro 

Çmimet e realizuara janë dukshëm më të vogla nga ato të planifikuara me çgjë kurset dhe 

zvogëlohet vlera e kredisë për Komunën për shumën 1.448.651,55 euro në krahasim me mjetet e 

lejuara BEI (5.000.000,00 – 3.364.738,45 – 186.610,00). Këtë ndryshim mjeteve të lejuara atyre 

të kontraktuara pas takimit me përfaqësuesit e banke BEI të cilët ishin për vizitë në Komunën e 

Ulqinit është rënë dakord që mund të harxhohen në një projekt tjetër infrastrukturor pa përsëritur 

procedurën e lejimit të mjeteve të kredisë. 

 

4.3. Rekonstruimi i rrugës magjistrae M-2.4 (M-1) Ulqin-Sukobinë, trasa Ulqin-Krythë.  

Pas përfundimit të tenderit publik më 9.08.2017 është nënshkruar marrëveshja ndërmjet Ministrisë 

së komunikacionit dhe detarisë – Drejtorisë për komunikacion dhe kryesit të punëve “MET&ALU 

PLAST” ShPK Danillovgrad për kryerjen e punimeve në këtë rrugë. 

Vlera e investimit është 5.824.687,33 euro pa TVSH dhe financohet nga buxheti i shtetit. Me 

dispozitat e kontratës të nënshkruar afati për përfundimin e punëve është 360 ditë, ndërsa afati 

garantues është 2 vjet pas pranimit të punëve.  

Pas mënjanimit të parregullësive në dokumentacionin projektues dhe dislokimin e objekteve 

infrastrukturore në vetë rrugën dhe buzë saj (dislokimi i gypave, styllave elektrike, pastrimi i 

kanaleve atmosferike, pastrimi nga skurret etj.) të cilat janë bërë me shpenzime të Komunës, 
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ndërmarrjes “Ujësjellësit dhe Kanalizimi”, SHPK “Veprimtaritë Komunale” dhe Qeverisë të Malit 

të Zi kanë përfunduar punimet në kët aks të rëndësishëm.  

Aksi ka përfunduar dhe është lëshuar në qarkullim në fillim të viti, ndërkohë që shfrytëzimi i aksi 

është shënuar me 15.05.2019 me vizitën dhe mbikëqyrjen që i bëri kryeministri i Malit të Zi me 

bashkëpunëtorë. 

 

4.4 Turbimat e erës në Mozhurë 

Turbinat e erës “Mozhura” është investim i kompanisë së shtetit të Maltës, vlera e të cilit është 90 

milion euro. Zyrtarisht është lëshuar në punë 18.11.2019. Në ceremoni ka qenë të pranishë 

minsitratë e ekonomisë dhe energjetikës e Malit të Zi dhe Maltës si dhe kryeministrat e dy vendeve, 

Dushko Markoviq dhe Dzhozef  Muskat. 

“Mozhura” në vit do të prodhojë rreth 120 GWH energji, duke zëvendësuar importin e energjisë 

në vlerën rreth 6 milion euro. Objekti prodhues me fuqi 26 MW përbëhet nga 23 turbina, me fuqi 

prej 2 MW, prej tyre 15 gjinden në territorinë e komunës së Ulqinit, ndërsa 8 në territorinë e 

komunës së Tivarit. Ndërtimi i këtij projektit ka zgjatur 3 vite dhe përfshinë sipërfaqe prej 8.5 km 

të rrugës së ndërtuar. 

Investimin e ka realizuar kompania shtetërore malteze (ENEMALTA) dhe kompania Malta 

Montenegro Wind Park ndërsa realizuesi kryesor i punimve ka qenë kompania kineze Shanghai 

Electric Power Engeering.  

Me kontratën për dhënien e truallit me qëra afatgjatë elektranat pas kalimit të periudhës të qeras 

në tërësi do të revitalizohen dhe do të kalojnë në pronësi të përhershme të shtetit të Malit të Zi në 

vitin 2035. Çmimi blerës i energjisë elektrike prodhuar në turbinat e erës do të jetë i garantuar dhe 

fikse për 12 vitet e punës dhe nuk do të jetë më i vogël 95.99 euro për MWH.  

Gjatë periudhës testuese turbinat e erës që kanë filluar me 25.04.2019 së bashku me ata në Krnovo, 

nga ky burim i energjisë – erës prodhimi rekord është shënuar me 28 maj kur është prodhuar 28% 

e shpenzimit të përgjithshëm të energjisë elektrike në Mal të Zi. 

 

4.5 Ekonomia e Shasit 

Kompania Voli në fund të vitit 2017 ka marrë me qëra tokën bujqësore në pronësi shtetërore në 

lokalitetin Shas për periudhën 15 vjeçare, me mundësi të zgjatjes për vite lidhur me investimet e 

kompanisë Voli në kapacitetet përpunuese në këtë tokë. Toka e marrë me qëra përfshinë një 

sipërfaqje prej 70 hektarësh prej të cilës rreth 65 hektarë sëhtë tokë punuese bujqësore ndërsa pjesa 



 
 

 

e mbetur janë kanalet, tokë shkëmbore dhe sipërfaqje që janë të paarritshme dhe të papërshtatshme 

për prodhim. 

Plani o kompanisë është që në Shas prodhimi të realizohet në 3 drejtime dhe ate: 1. Prodhimi në 

sera 5 hektarrë neto respektivisht 9 hektarë bruto; 2. Prodhimi i pemëtarisë në fushë të hapur 

përfshin 45 hektarë dhe 3. Pëmet, mandarina dhe shegët në 11 hektarë. 

Gjatë vitit 2019 kompania Voli ka prodhuar dhe plasuar në tregun vendas dhe regjional mbi 450 

tonë prodhime bujqësore. 

Në pyetje janë domatet, shpecat, kastravecat, kumbujt, lakrat, brokoli, lulelakrat, spinaqi, sallata 

jeshile, rukola, qepa e njom, magdanosi, shalqini, pjepri, patatet me një fjalë të gjitha produktet 

për të cilat ka pas nevojë tregu. Prodhimet në Shas tashëm janë të brenduar me emrin “Nasha 

bashta – Kopshti ynë”. Krahas obligimeve dhe investimeve të planifikuara prej 1.379.000 euro në 

prodhimin bujqësor në parcelën e huazuar prej 70 hektarësh do të investohen dhe rreth 1 milion 

euro. Periudha obliguese e investimit do të përmbushet deri në fund të këtij viti e jo siç ka qenë e 

obliguar me kontratë në 3 vitet e ardhshme. 

4.6 KARISMA 

Kompania Kasisma Adriatic Montenegro ka vazhduar me investimet në hotelin Long Beach 

Montenegro dhe Holiday Village Montenegro në Komunën e Ulqinit. Krahas rizortit luksoz 

familjar ( Holiday Village Montenegro) kjo kompani gjatë vitit 2019 ka ndërtuar hotelin mordern 

all-inclusive i cili në tërësi është inkorporuar në ambijent. Deri më tani në kompleks janë investuar 

rreth 24 milion euro.  

Me këtë është rrumbullaksuar cikli i dytë i investime. Me partnerin e saj strategjik TUI Kasrisma 

ka revitalizuar sezonin turistik në Ulqin si në kontekst të ofertës turistike ashtu dhe në kontekst të 

tërheqjes dhe ardhjes të turistëve nga Europa dhe tregjet më eminente. 

Arsyestimin e këtij investimi e vërteton dhe organizimi i kampionatit evropian në shah për 

rerprezentacionet e kulbeve të të rrinjeve në kategori që tuboi mbi 1200 pjesëmarrës. Me këtë 

manifestim është zgjatur sezoni turistik dhe përfitime kanë pasur dhe hotel përreth në të cilët kanë 

qenë të vendosur pjesëmarrësit dhe përcjellësit.  

 

5. Projektet IPA 

Gjatë vitit 2019 Zyrja për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte e Komunës së Ulqinit ka 

vazhduar me implementin e projekte të financuar nga mjetet e Komisionit Evropian dhe donatorët 

të tjerë ndërkombëtar. 



 
 

 

Në Zyrë kanë qenë të punësuar 7 persona në bazë të kontratës mbi vepër. Zyra ka pasur 2 

bashkëpunëtorë ekstern të angazhuar për nevojat e implementimit të projektit E-GUTS dhe një 

bashkëpunëtor ekstern i angazhuar për nevojat e implementimit të projektit Projekti 

AgriGo4Cities. 

Projektet në implementin gjatë vitit 2019 

Në vitin 2019 ka vazhduar me sukses realizimi i këtyre projekteve: 

1. Projekti AgriGo4Cities – Bujqësia urbane për reformën e qyteteve: modelet e menaxhimit për 

kapacitete më të mirë institucionale dhe inkluzion social 

Gjatë periudhës të pestë nga 1 janari deri me 30 qershor 2019 stafi realizues i Komunës së Ulqinit 

ka qenë aktiv në përmbushjen e aktiviteteve në kuadër të punës kryesore të paketës projektuese 

AgriGo4Cities paketa punuese (work package 4) për realizimin e projektit pilot. Projekti pilot 

Kopshi urban ëshët realizuar në shkollën fillore Marshalli Tito. Projekti synon të shfrytëzoj dhe 

zhvilloj potencialet urbane dhe periurbane të bujqësisë në regjionin e Danubit, në kuadër të 

programit transnacional Interreg Danube. Për realizimin e qëllimeve projekti tubon rrjetin prej 11 

partnerëve dhe 6 partnerëve. Konsorciumi qyteteve në mënyrë aktive intensifikon bashkëpunimin, 

shkëmben përvojat dhe transferin e dijes ndërmjet akterëve relevant dhe atë në nivel 

transnacionale, regjional dhe nacional me theks të veçantë në nevojat e shfrytëzuesve. LINK: 

www.interr-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities. Buxheti i përgjthshëm AgriGo4Cities 

1.474.190.20 euro. Buxheti Komunës së Ulqinit 99.316.50 euro. Kontributi i IPA 84.419,02 ENI 

– 0. 

Gjatë këtij viti janë organizuar 2 takime partnere në Budapest – Hungari me 18.03.-22.03.2019 

dhe Bukuresht – Rumani 30.05-03.06.2019. 

2. Projekti E-GUTS – sistemi i transporti elektrik, elektronik dhe ai gjelbërt 

Gjatë periudhës nga 1 janari deri me 30 shtator 2019 ekipi realizues i projekteve për Komunën e 

Ulqinit ka qenë tejet aktiv në përmbushjen e aktivitete në kuadër të paketës kryesore punuese të 

projektit E-GUTS siç është dhe pakëti punues (Working package 4) për realizimin e projektit 

kryesore siç është plani lokal i akcionit për zhvillim e-mobilitetit. Është themeluar grupi punues i 

cili ka mbajtur mbledhje të rëndësishme kontruktive dhe shumë kreative, janë mbajtur diskutime 

interesante me qëllim të ardhjes deri tek plani lokal i akcionin për mobilitetin në komunën e 

Ulqinit. 

Me qëllim të edukimit në kuadër të kësaj teme Komuna je kontraktuar takimin e ekspertëve për 

instalimin elektrik e-mobilitetit. Ekspertët kanë mbajtur trajnim në temën e-mobilitetit grupit të 

themeluar të Komunës së Ulqinit. Paket prezantimin e kanë përgatitur dhe 2 ndimës ekspert 

moduleve të trajnimit të cilin e ka përgatitur Universiteti Maribor në Slloveni që ka rezultuar si 

mjet i mirë për realizimin e idesë për zhvillimin e e-mobilitetit në teritorinë e komunës së Ulqinit 



 
 

 

dhe që do të kontribuonte në perspektivën e zhvillimit të e-mobilitetit në komunë të Ulqinit.  LINK: 

www.interr-danube.eu/approved-projects/eguts Buxheti i përgjthshëm  1.819.075.00 euro    

buxheti Komunës së Ulqinit 51.000.00 Euro. Kontributi IPA 43.350.00 euro ENI – 0 

Gjatë vitit 2019 është organizuar takimi përfundimtarë ndërmjet parnerëve në Zarë në Kroaci 

(12.09.-18.09.2019) 

3. Projekti The femine side of quality 

Në kuadër të projektit janë organizuar 12 sesione profesionale. Është organizuar kursi për 

kompjuter dhe ai i gjuhës angleze për të gjithë gratë që kanë marrë pjesë.  

Janë realizuar 2 vizita studimore. E para është realizuar me të gjitha gratë të cilat kanë marrë pjesë 

në projekt në të dy anët e kufirit, në veriun e Malit të Zi janë vizituar amvisëritë fshatare dhe 

shembuj të suksesshëm në Nikshiq, Zhabjak, Kollashin dhe Podgoricë. Vizita e dytë studmiore 

është realizuar në jug të Shqipërisë dhe janë vizituar fabrikat lokale në fshatra, prodhimet vendore 

në Përmet dhe Gjirokastër. 

Gjatë muajit maj, qershor dhe korrik kanë përfunduar përgatitjet për eskpozitë. Gjatë kësaj faze 

është realizuar  dhe video spoti i dytë i cili ka pasur për qëllim promovimin e secilit pjesëmarrës 

dhe punës së tyre si dhe kur është në pyetje prodhimi karakteristik vendor.  Ndihmë pjesëmarrësve 

në këtë fazë i është ofruar dhe nga ana e mentorit dhe inxhinierit të bujqësisë. Panairi “Fair Fest 

2019” me sloganin “ Try local, buy local, feel tradition” është realizuar gjatë muajit gusht (16,17 

dhe 18). Në këtë panair kanë marrë pjesë 22 gra të cilat gjatë 3 ditëve kanë pasur mundësi të 

prezantojnë dhe të shesin prodhimet e tyre vendase. 

Me 23 tetor 2019 në Ulqin është mbajtur konferenca përmbyllëse e projektit. Qëllimi kryesor i 

konferencës ka qenë prezantimi i aktiviteteve si dhe rezultati përfundimtar gjatë 18 muajve të 

implemementimit të projektit. Aktivitetit i 9 shtepizave për prodhimet vendase dhe themelimi i 

shoqatës së grave. 

Realokimi gjatë implementimit të projektit, nga pala e Malit të Zi janë siguruar mjete për shtëpizat 

nga druri. Shtëpiza që sot mban emrin artizane është e vendosur në plazhin e vogë në Ulqin. 

Shtepiza që do të administrohet nga ana e Shoqatës së Grave (prodhuesve dhe sipërmarrësve) është 

një nga rezultatet konkrete, pasi qëkanë siguruar plasmanin dhe shitjen e prodhimeve vendore gjatë 

tërë szonit turistik.  

Link https://www.cbc-mne-alb.org/projects-of-the-1st-cfp/the-feminine-side-of-quality/  

Ka vazhuar bashkëpunimi me Qeverinë Norvegjeze dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural në projektin Qendra për monitorimin e peshkimit (QendraMP). Vlera e këtij granti ka qenë 

59.000,00 euro. Kjo është pjesë e projektit që financohet nga fondi paraaderues i Bashkimit 

Evropian (IPA 2018-2019) dhe projekti i Bankës Botërore (MIDAS II). Në kuadër të këtij projetit 

është hapur zyra për monitorimin e e peshkimit të Mesdheut. Nga buxheti i përgjithshëm për 

https://www.cbc-mne-alb.org/projects-of-the-1st-cfp/the-feminine-side-of-quality/


 
 

 

vazhdimin e projektit, Qeveria Norvegjeze ka financuar 46.000,00 Euro, ndërsa Ministria e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka ndarë 13.000,00 euro.  

Me marrëveshje për fillimin e funcionimit të Qendrës MP ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, Komunës së Ulqinit dhe projektit “Zhvillimi i Qendrueshëm i Ekositemit Detar 

dhe Bregtetar, Ministria i ka mundësuar Komunës së Ulqinit përcjelljen e objekteve lundruese për 

peshkim sipas sitemit 24/7. 
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Nga projektet e aplikuara Zyra jonë ka fituar 2 projekte gjatë vitit 2019 e implementimi i tyre do 

të fillojnë në fillim të vitit 2020. Projektet që i kemi fituar janë CIRCLE nga programi Interreg 

ADRION me buxhet 149.216,40 euro dhe HeritageREVIVED nga programi Intereg Trilateral 

Kroaci-Bosnja Hercegovinë-Mali i Zi me buxhet 347.311,41 euro. 

Gjatë vitit 2019 Zyra ka aplikuar në 2 programe ndërkufitare me Shqipërinë dhe Kosovën. Në 

programin ndërkufitar Shqipëri – Mali i Zi kemi aplikuar me 3 projekte.  

1. Empowering women in microenterprise, the viability of self-employment, partneri 

udhëheqës OJQ MOGUL (Mali i Zi). 

2. Improvement of sustainability use of natural resources on lagoon area through participative 

circular economic tools in the cross border area of Ulcinj and Lezhë (CIRLAG), partneri 

udhëheqës Komuna e Lezhës (Shqipëri). 

3. Buna ecosystem services-wise use of natural resources, partneri udhëheqës ECO Partners 

for Sustainable Development (Shqipëri).  



 
 

 

Në programin ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë kemi aplikuar me një projekt ORIENTAL EUROPE 

– a Historical Journey through the European Orinetal Past, partneri udhëheqës Komuna e 

Gjakovës. 

 

6. Administrata lokale – organizimi, funkcionimi dhe mbikëqyrja 

 
a) Organizimi, funkcionimi dhe mbikëqyrja 

 

Në periudhën e përfshirë në raport puna e organeve të administratës lokale të Komunës së Ulqinit 

është zhvilluar në harmoni me kompetencat e parapara me Ligjin për administratën lokale, Statutin 

e Komunës së Ulqinit, urdhëresën për  titullin e zyrtarëve lokal dhe nëpunëseve dhe kushtet për 

punët e tyre në organet e administraës lokale, vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës të 

administratës lokale dhe aplikimin e materialeve të tjerë dispozues.  

 

Punët e orientimin dhe harmonizimit të organeve të administratës lokale dhe subjekteve të tjerë që 

themelues është Komuna, për realizimin e punës efektive dhe funksionimit të tyre dhe ofrimi të 

shërbimeve më cilësore, i bënë kryetari i Komunës. Këto punë janë kryer në mënyrë të drejtpërdrejt 

ose nëpërmjet të Kolegijumit, definimi i orientimeve, propozimi i mënyrës së zgjidhjeve dhe 

dhënia e urdhëresës veçmas në lëmin e mbrojtjes dhe realizimin e të drejtës pronësore dhe tjera 

dhe interesi i Komunës, realizimin e buxhetit të Komunës, hartimin dhe realizimin e projekteve 

investuese me rëndësi për qytetarët e Ulqinit, avancimi i sportit, arsimit, kulturës, puna e organeve 

të administratës lokale si dhe punë të tjera nga kompetencat e njësive të vetëqeverisjeve lokale në 

harmoni me ligjin. 

 

Nga viti 2019 janë mbajtur mbledhjet e rregullta të kolegjiumit me eprorët dhe udhëheqësit e 

organeve të administratës lokale në të cilat janë sjellur përfundime përkatëse dhe janë dhënë 

urdhëresa të veçanta eprorëve të organeve në pajtueshmëri me kompetencat e tyre. 

 

Në pajtim me Vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës të administratës lokale, shërbimi i 

Kabinetit të Kryetarit ka bërë punët profesionale dhe të tjera që kanë të bëjnë me funksionin 

ekzekutiv të kryetarit të Komunës dhe trupave profesionale punuese, përfshirë:  mbajtja e 

evidencës për realizimin e përfundimeve të kryetarit dhe kolegjiumit të kryetarit; përgatitja e 

mbledhjeve të kryetarit dhe nënkryetarëve dhe përkujdesja për realizimin e përfundimeve nga këto 

takime, përpunimi i vendimeve, përfundimeve dhe akteve të tjerë që sjell kryetari, dhënia e 

iniciativave, harmonizimi i punës të organeve administrative lokale, bashkëpunimi SHPK-të dhe 

ndërmarrjet publike, bashkëpunimi ndërkombëtar, përgatitja e protokolit, punët arkivore dhe 

evidentuese si dhe punë të tjera më urdhër të kryetarit të Komunës.  

 

Në vitin 2019 janë mbajtur mbledhje me udhëheqësit, respektivisht menaxhmentet e ndërmarrjeve 

ku Komuna është themelues si dhe takime me përfaqësuesit e bashkësive lokale dhe përfaqësuesit 

e shërbimeve kompetente gjegjësisht organeve me qëllim të miratimit të vendimeve të shpejta dhe 

konkrete.  

 



 
 

 

Mbikëqyrjen e punës në administratën lokale, kryetari i Komunës e ka bërë në bazë të kontrollit të 

punës të kryeadministratorit dhe nëpërmjet kontrollit të udhëheqësve të administratës lokale lidhur 

me punën e organit dhe kompetencat e tyre. 

 

Me punën e organeve të administratës lokale udhëheqin udhëheqësit e këtyre organeve, të cilët për 

punën e tyre dhe punën e organit ë është dhënë në kompetencë i përgjigjen kryetarit të Komunës. 

Udhëheqësi i organit sjell aktin për organizimin e mbrendëshëm dhe sistematizimin e punëve me 

pëlqim të kryetarit të Komunës, vendos për zgjedhjen dhe sistematizimin zyrtarëve dhe nëpunësve 

dhe bënë punë të tjera në harmoni me ligjin, Statutin dhe aktet të tjerë. 

 

Organet e administratës lokale ndër të tjera, bëjnë dhe punët e mbikëqyrjes administrative të cilat 

përfshijnë: Mbikëqyrjen mbi ligjshmërinë e akteve të shërbimeve publike me të cilat zgjidhen të 

drejtat, obligimet dhe interesat jurdike të qytetarëve dhe personave juridik: Mbikëqyrjen mbi 

ligjshmërinë dhe gjithëanëshmërinë e punës të shërbimeve publike si dhe mbikëqyrjen nëpërmjet 

kontrolleve të inspeksionit. Gjatë mbikëqyrjes administrative organet e administratës lokale i 

propozojnë kryetarit ndalimin nga ekzekutimi i akteve të përgjithshme ose dispozitave të veçanta 

të cilat nuk janë në harmoni me Statutin dhe dispozitat e tjera të Komunës deri me përfundimin e 

procesit të vlerësimit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të akteve të përgjithshme të 

shërbimeve publike, propozojnë masa për mënjanimin e lëshimeve në pune, si dhe nisin iniciativën 

për ndryshimin e dispozitave etj. 

b) Organizimi i punës së administratës lokale 

Me vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës të organeve të administratës lokale (Fletorja 

zyrtare MZ 16/12- dispozitat komunale) janë themeluar organet e administratës lokale dhe 

shërbimet e veçanta dhe të tjera, është definuar veprimi i tyre dhe mënyra e punës. Organet lokale 

në Komunën e Ulqnit janë: sekretariatet, shërbimet profesionale dhe të veçanta. 

1. Sekretariatet 

1.1 Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 

1.2 Sekretariati për financa dhe buxhet 

1.3 Sekretariati për planifikim të hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm 

1.4 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrotjen e ambientit 

1.5 Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 

1.6 Sekretariati për veprimtari banesore 

2. Shërbimet e veçanta dhe qendrat 

2.1 Policia komunale 

2.2 Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit 

2.3 Qendra për sistemin e informacionit 

3. Shërbimet profesionale 

3.1 Kabineti i Kryetarit të Komunës 

3.2 Shërbimi i Kryeadministratorit 

3.3 Shërbimi i Kryearkitektit  



 
 

 

3.4 Shërbimi për punë të përbashkëta 

Pas miratimit të Statutit të ri të Komunës së Ulqinit, kryetari i Komunës ka formuar grupin punues 

dhe e ka obliguar Sekretariatin për Administratë dhe Verprimatri Shoqërore ti inicojë vendimine 

ri për organizimin e punës të administratës lokale. 

*Me vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për organizimin e punës të organeve të 

administratës lokale është ndërprer Qendra e Sistemin e Informacionit si shërbim i veçantë. 

Ndërprerja e punës së Qendrës, të punësuarit në këto punë, paisjet dhe lëndet i ka marrë Shërbimi 

i Kabinetit të Kryetarit të Komunës. Poashtu mjetet e planifikuara buxhetore nga dita e ndërprerjes 

e Qendrës i shfrytëzon Shërbimi i Kabinetit të Kryetarit të Komunës7  

 

6.1 Shërbimi i kryeadministratorit 

Me Ligjin për administratën lokale, neni 77 (Fletorja zyrtare MZ numër 2/18 dhe 34/19) dhe neni 

124 i Statutit të Komunës së Ulqinit (Fletorja zyrtare e MZ 48/19 - dispozitat komunale) parashihet 

që kryeadministratori koordinon punë e organeve të administratës lokale dhe shërbimeve, kujdeset 

për ligjshmërinë, efikasitetin dhe leverdishmërinë e punëve të tyre, jep udhëzime profesionale dhe 

instruksione për mënyrën e kryerjes së punëve, jep mendim në akte për organizimin dhe 

sistematizimin e punëve të organeve të administratës lokale dhe shërbimeve dhe në akt për 

organizimin dhe mënyrën e punës të organeve të administratës lokale,  jep zgjidhje konfliktin e 

kompetencave ndërmjet organeve të administratës lokale dhe ka kompetenca të organit të shkallës 

së dytë në proceset administrative nga kompetenca e Komunës, për çgjë së paku një herë në vit 

për punën i jep raport kryetarit të Komunës. 

Punët për koordinimin e punës e organeve të administratës dhe shërbimeve, kryeadministratori i 

bën në mënyrë që në mbledhje dhe në komunikime të prëditshme me udhëheqësit e organeve 

shqyrton pyetje me rëndësi të veçantë dhe të përgjithshme për funksionimin e organeve të 

administratës lokale, definon masat dhe aktivitet për kryerjen e orientimeve dhe përfundimeve të 

kryetarit të Komunës, koordinon punët nga veprimtaria e punës të organeve të administratës lokale 

dhe definon bashkëpunimin ndërmjet organeve. 

Për kryerjen e punëve profesionale dhe tekniko-administrative për nevojat e Kryeadministratorit 

me vendimin për organizim dhe mënyrë e punës të organeve të administratës lokale (Fletorja 

zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 16/12, 33/13, 23/14, 11/15,6/17,21/17,41/17,51/17, 

30/18) themelohet Shërbimi i kryeadministratotrit dhe vërtetohen kompetencat dhe punët e tij.  

Me qëllim të realizimit të kompetencave të definuara me ligj, Kryeadministratori si organ i shkallës 

së dytë në proceset administrative nga kompetencat e Komunës, Shërbimi bën procesin 

                                                           
7 Vendimi i kryetarit të Komunës numër 01-734/19-3 nga data 13.05.2019. 



 
 

 

administrativ të shakallës së dytë në ankesat e personave fizik dhe juridik e bëra në vendimet e 

shkallës së parë të organeve të administratës lokale, në ankesa sjell vendimin e shkallës së dytë 

dhe përfaqëson Shërbimin në kontestimet administrative para Gjykatës Administrative të Malit të 

Zi. 

Raporti për gjendjen e zgjidhjes të çështjeve administrative në vitin 2019 është hartuar sipas 

metodologjisë përcjellës së aplikimit të Ligjit për Procesin Administrativ të Përgjithshme dhe 

evidencën zyrtare të këtij Shërbimi. 

   

I Procesi administrativ i shkallës së dytë  

Në periudhën  e përfshirë  në raport , ndaj  akteve të organeve të  administratës lokale  këtij organi  

për shkak të shkeljeve , fakteve  jo të plota  të gabuara dhe shkeljes së të drejtës materiale  i janë 

paraqitur 165 ankesa , prej të cilave 132  janë zgjidhur, 

- 47 janë refuzuar  si të pabaza, 

- 11 pjesërisht të anuluara, 

- 63 janë  miratuar  dhe lëndët  i janë rikthyer  në përpunim  dhe  vendosje organit, me 

urdhëresë  që organi i shkallës së parë  të mënjanojë  shkeljet e ligjit , lëshimet dhe  

mangësitë. 

- 8 janë refuar për shak të vonesës, 

- 2 procese janë ndërprer 

- 1 ka ndryshuar aktvendimin e organit të shallës së parë.  

Ankesa e mbartura në vitin 2020...................................................................................................33 

Nga ana e këtij organit me rastin e paraqitjes së ankesës anuluar vendime....................................7 

Aktvendime  për ekzekutimin  e lëndëve gjyqsore..........................................................................3 

Ankesat e paraqitura dhe përgjigjet në ankesa ..............................................................................28 

Shkresa , urgjenca  dhe lutje .......................................................................................................284 

 

6.2. Sekretariati për administratë  dhe veprimtari  shoqërore   

Me vendim  për organizimin dhe mënyrën e punës së administës lokale, në kopetencë të Sekretaritit 

për Administratë dhe Veprimtari Shoqërore janë punët që kanë të bëjnë me administrimin e 

kuadrove, themelimin dhe organizimin e bashkësive lokale; administratës së përgjithshme dhe ate: 

udhëheqja në regjistrin të kurorëzimeve, lidhjen e martesave dhe punë të tjera për gjendjen e 

qytetarëve, punëve të vërtetimit të kopjeve, nënshkrimeve dhe dorëshkrimeve, dhënia e librezave 

të punës; mrbojtja sociale dhe përkujdesja e fëmijëve, parandalimin e narkomanisë; avancimi i 

barazisë gjinore; vërtetimi i implementimi i politikës së të rinjëve; orientimi i fëmijëve me nevoja 

të veçanta në arsim; bashkëpunimi me organizatë joqeveriatare; zhvillimi dhe avancimi i kulturës; 

krijimi i kushteve për zhvillimin dhe avancimin e sportit për fëmijë, të rinj dhe qytetarë; përcjell 

dhe merr pjesë në sigurimin e kushteve për realizimin dhe avancimin e mbrojtjes primare dhe 

shëndetësore; përcjell dhe aplikon Ligjin për Administratën Lokale; analizon dhe definon nevojën 



 
 

 

e organeve për profesionalizim dhe trajnimin e kuadrove; bashkëpunon me organet shtetërore për 

administrimin e kuadrove; në qasjen e lirë të informacionit etj.  

Sekretariati në periudhë të raportit nga lëmi i udhëheqës të resurseve njerëzore, ka kryer këto punë: 

Aktvendimet për harmonizimin e koeficientit të kuadrit udhëheqës të lartë dhe nëpunësve 81, 

Aktvendimi për emërimin e komisionit për vërtetimin e aftësive 1, Aktvendimi për vlerësimin e 

zyrtarëve dhe nëpunësve 12, Akvendime për ndërprerje të marrëdhënies së punës për shkak të 

ndërprerjes të funcionit  1, aktvendime për ndërpreprjen e mandatit të funkcionit 1, Akvendime 

për ndihmë anëtarëve të familjeve dhe të punësuarëve 16, Akvendime për mungesë të paguar nga 

puna 6, është shpalluar thirrja publike për ndërpreprjen e marrëdhënies së punë me vullnet të lire, 

konkurse publike 1,  shkresa 335,  vërtetime 30, aktvendime për pushim vjetor 165, aktvendime të 

risistematizim të punëtorëve 21, vendime për emërimin e ushtruesit të detyrës (U.D.) të kuadrove 

udhëheqëse të lartë 14, aktvendime për vërtetimin e koeficientit 8, aktvendime për mungesë pa 

pagesë nga puna 3, aktvendime për pushim të lidndjes 10, aktvendime për qasjen e lirë të 

informacionit 9, aktvendime për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës 3, lajrmrimi zyrtarëve dhe 

nëpunësve JRP 102, çlajmrimi i zyrtarëve dhe nëpunësve JRP 32,  paraqitja tek Drejtoria Tatimore 

në sigurimin shëndetësor për anëtarët e familjes zyrtarëve dhe nëpunësve 35, aktvendimi për punë 

provë 1, aktvendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për shkak të vdekjes së të punësuarit 

1 dhe aktvendimi për pensionimin të zyrtarëve dhe nëpunësve 1, aktvendimi për zëvendësim të 

udhëheqësve të organeve 7, rregullorja për realizimin e të drejtav në ndihmë materiale 

tëpunësuarëve, Vendimi për vlerën e shumës për personal profesional, ekspertave eminent dhe 

anëtarëve të komisionit nga rradhët e të punësuarve për punët në komisione për vlerësimin e dijes.   

 

Poashtu Sekretariati ka bërë dhe punë të tjera nga kompetencat e tija dhe me urdhër të sekretarit të 

Sekretariati, të sekretarëve të tjerë dhe shërbimeve të administratës lokale.  

 

Nga lëmi i administratës së përgjithshme janë bërë këto aktivitete:   

Janë shpallur kurorëzimet i dhe janë regjistrua në regjistrin përkatës 150+28=178, janë përgatitu 

procesverbale për kurorëzim 150, raporte statistikore për kurorëzim 178, janë leshur çertifikata 

nga regjistri i kurorëzimeve 725, vërtetim për jetë 289, aktvendim për kurorëzim jashtë ndërtesës 

së Komunës 45, përgjigje në bazë të kërkesës të Minsitris të punëve të brendëshme 71, 

shkurorëzimet 21, janë lëshuar çertifikata ndërkombëtare 43, janë bërë regjistrimet për vdekje për 

38 persona, noterit janë dhënë 72 njoftime dhe  64 çertifikata nga regjistri i kurorëzimeve, 

vërtetime të ndryshme 28 dhe shkresa të ndryshme 78. 

 

Në zyrën e Bashkësisë Lokale në Katërkollë janë regjistruar në regjitrin e kurorëzimve 9, janë 

lëshuar për KRV 575, prej tyre me taksa 240, a pa taksë 335, janë leshura 29 çerttifikata për martësë 

ndërkombëtare, 77 vërtetimi për jetë, 145 deklarata për për përkujdesjen, është dhënë raporti 

statistikor për 12 muaj, 9 proces verbale për kurorëzim, 110 vërtetime, 37 raporte për konstatim 

vdekje, 3 vendime për shkurorëzim, 5 aktvendime për ndrrimin e emrit personal, 37 shkresa për 



 
 

 

noterin në Ulqin,  13 vërtetime të ndryeshme, 163 vërtetime të nënshkrimeve dhe dorëshkrimeve 

prej të cilëve 158 me taksë dhe 7 pa taksë.  

Në rregjstrin e shkresave jnaë shkruar 705 lëndë. Në librin e akteve administrative 294, në librin e 

vërtetimeve 190, faturave 11, libreza punë 1113 dhe vërtetime 1573. 

Nga lëmi i mbrojtjes sociale dhe përkujdes së fëmijëve janë sjelluar 26 aktvendime për ndihmë 

financiare, nga të cilat 18 të aprovuara dhe 8 të refuzuara, 104 akvendime për ndihmë në të holla 

për lindjen e fëmijëve dhe 1 aktvendim për pranimin e ndihmës për shkollim të fëmijëve me 

pengesa në zhvillim. Janë sjellur 5 aktvendime për transport të subvencionur fëmijëve të shkollës 

fillore në Sukobinë. Është përgatitur kontrata për sigurimin e materialit – librave për nënësit 

fillestar dhe është sjellur aktvendimi për Komisionin për vërtetimin e kompletimit për libra për 

fëmijët fillestar.  

Nga lëmi i luftëtarëve dhe mbrojtjes invalidore është sjellur: 1 aktvendim për mbrojtjen 

shëndetësore, 2 aktvendime për pranimin e varrimit në bazë të Ligjit të Luftëtarëve dhe Invalidëve 

Ushtarak, 1 aktvendim për pranim e kompenzimit të shpenzimeve për transport preferencial dhe 

129 vërtetime nga lëmi i mbrojtjes sociale.  

Nëpunësi në Zyrën për parandalimin e sëmudjeve të varësisë ka përgatitur dhe posterin promovues 

për “Ditën ndërkombëtare për luftën kundër drogës dhe tregtisë me njerëz” që është vendosur në 

të gjitha institucionet publike në komunën e Ulqinit. Është përgatitur teksti i udhëzuesit për 

sëmudjet e varësisë si dhe është përgatitur materiali për dizajn dhe publikim.Nga kjo Zyrë është 

zgjatur këshillimorja dhe përkrahja psiko sociale të gjitha kategorive të cilat janë ballafaquar me 

problemin e përdorimit të drogave dhe sëmundjeve të varësisë.   

Gjatë vitit 2019 në Sekretariat kanë mbrritur 23 kërkesa për orientimin e fëmijëve me nevoja të 

veçanta për arsim. Dy nga kërkesat e mrritura janë në shqyertim e sipër.  Janë sjellur 24 aktvendime 

për orientim, 1 akvendim për orientim është refuzuar dhe 1 aktvendim është sjellur nga kërkesa e 

vitit të kaluar. Nga të gjitha mbledhjet Komisioni ka bërë procesverbale.  

Është shpallur konkursi për stipendimin e studentëve të talentuar nga territori i Komunës së 

Ulqinit. Me këtë rast janë pranuar 32 kërkesa nga ato 29 janë miratuar ndërsa 3 të tjera janë 

refuzuar.  

Këshilltari i pavarur për sport i këtij Sekretariat ka marrë pjesë në punën e Komisionit për ndarjen 

e mjeteve klubeve sportive, që është kompetencë e Kabinetit të Kryetarit, me këtë rast ka sjellur 

procesverbalet nga mbledhjet e Komisionit dhe ka përgatitur 30 aktvendime për financimin e 

klubeve sportive, eshtë hartuar regjistri i klubeve sportive dhe janë ofruar informacione konform 

ligjit, ka vizituar klubet e suksesshme sportive në territorin e komunës së Ulqinit. 

Ky Sekretariat ka përgatitur projekt vendime të cilat janë miratuar në seancat e Kuvendit të 

Komunës së Ulqinit në vitin 2019 dhe atë: Plani lokal i akcionit për inkluzionin social të Romëve 



 
 

 

dhe Egjptianëve në komunën e Ulqinit për periudhën 2020-2023, Plani lokal i akcionit për 

avancimin e barazisë gjinore 2020-2023, është sjellur Vendimi për stipendimin dhe shpërblimin e 

studentëve dhe Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e institucionit 

publike Qendra ditorë për fëmijë dhe të rinj me pengesa në zhvillim Ulqin dhe propozim Plani 

lokal i akcionit për të rinjët i cili ëshët dërguar Ministrisë së sportit dhe rinisë për pëlqim.  

Ky Sekretariat ka përgatitur për Kabinetin e Kryetarit vendimin për fillimin e punës së planit lokal 

të akcionit për të rinjët, për popullatë RE, për barazin gjinore, për strategjinë zhvillimore të sportit. 

Është shpallur thirrja publike për grupet punuese për përgatitjen e planeve. Me këtë rast janë sjellur 

4 aktvendime për emrimin e grupeve punuese për hartimin e planeve lokale të akcionit 

respektivisht strategjisë. Është shpallur konkusi publik për vlerësuesit e pavarur dhe atë 2 herë e 

në të cilin askush nuk është paraqitur. Është sjellur aktvendimi për emrimin e Komisionit për OJQ-

të. 

Të punësuarit e këtij Sekretariatit kryesisht kanë marrë pjesë në të gjitha trajnimet – seminaret që 

ka organizuar Drejtoria për Kuadro e Malit të Zi.   

Konform Ligjit dhe vendimit për organizimin dhe mënyrën e punës të organve të administrues 

lokale ky Sekretariat bënë dhe punë të tjera profesionale për nevojat e organeve të tjerë dhe 

shërbimeve të administratës lokale. 

 

6.3 Sekretariati për financa dhe buxhet 

Sekretariati për buxhet dhe financa krahas pjesës normative në përgatitjen dhe hartimin e projektit 

dhe propozimit të buxhetit, përcjellës të diskutimit publik me shfrytëzuesit e buxhetor, hartimit të 

llogarisë përfundimtare, bënë punët të lidhur me përgatitjen parashikimeve ekonomiko-financiare, 

vlerësimeve që kanë të bëjnë me të ardhurat dhe shpenzimit, dhënia e përkrahjes pjesëmarrësve në 

tubimet publike, shqyrtimeve lidhur me buxhetin, regjistrimit në sistem planit të buxhetit të 

miratuar në Kuvend, pasqyrën e caktimit dhe lejim të alokimeve nga miratimi i buxhetit për njësit 

shpenzuese, për një periduhë 3 mujore ose periudhë tjetër, gjatë vitit kryen caktimin dhe lejimin e 

transfertave sipas zërave buxhetore të lejuara në buxhet, ka dhënë mendim për pasqyrën e lejimeve 

dhe pagesave të refuzara për shkas të harmonizimit me buxhet. 

 

Sekretatriati për buxhet dhe financa ka kryer mbikëqyrjen mbi realizimin e programit të njësive 

shpenzuese, në komunikim të vazhdueshëm me njësit shpenzuese, ka vlerësuar dhe ka raportuar 

për propozimet e tyre për politikat të reja dhe ka analizuar ndikimin e tyre në buxhet, ka hartuar 

raportet periodike për realizimin e buxhetit për kryetarin e Komunës, ka bërë dorëzimin e 

informacione lidhur me buxhetin dhe ka raportuar Ministrin e Financave, ka ofruar ndihmë 

profesionale në përgatitjen e llogarisë përfundimtare në fund të vitit fiskal dhe ka përgatitur 

vendimin për llogarin përfundimtare të buxhetit. 



 
 

 

 

Nëpërmjet punës të thesarit janë bërë të gjitha punët e parapara dhe në kohë, rregullisht janë 

servisuar dhe janë llogaritur rrogat e të punësuarve në organet e administratës lokale dhe në 

institucionet ku themelues është Komuna, kompensimet e anëtarëve të komisioneve, partive në 

Kunvend të Komunës, këshilltarëve dhe të gjitha pagesat e tjera dhe ka kryer punë me urdhër të 

sekretarit.  

 

Gjatë vitit 2019 janë përgatitur dhe dërguar të gjitha dokumentatet e kërkuara dhe raportet 

Institucionit Shtetëror për Revizion për nevojat e revizionit të llogarisë përfundimtare të buxhetit 

të Komunës së Ulqinit për vitin 2018.  

 

Vjelja e taksave lokale 

 

Në periudhën e përfshirë në raport shërbimi ka punuar në azhornimin e bazës së të dhënave për 

tatim në patundshmëri – objekte dhe tokë, si dhe taksën turistike që është detyrë permanente e këtij 

shërbimi.  

 

Është punuar në krahasimin e gjendjes së patundshmërisë në bazën e të dhënave të tatimeve  me 

të dhënat nga Drejtoria e patundshmërisë dhe në këtë bazë është korrigjuar gjendja  për rreth 2792 

obligues, respektivisht janë aplikuar ndryshimet në kadastër konform aktvendimeve të mbrritura 

– të dhënave nga Drejtoria për Patundshmëri dhe noterit për obligues (persona fizik dhe juridik).  

Në pjesën me të madhe është bërë lidhja e bazës tatimore me bazën e të dhënave të Drejtorisë për 

Patunshmëri dhe në bazë të kësaj janë rregjistruar dhe 117 obligues të rinj, ndërsa bartja e të 

dhënave nga njëri në tjetri obligues ka qenë në 281 raste. 

 

Në afat ligjor është përgatitur, printuar dhe nëprë postë janë  shpërndarë aktvendimet e tatimeve 

për tatim në patundshmëri (objekte, tokë dhe taksë turistike). Për objekte të patundshme janë sjellur 

gjithsej 28968 vendime (prej tyre 15364 për persona fizik dhe 143 aktvendime për persona jurik), 

8210 aktvendime për tokë bujqësore, dhe 5251 për taksën turistike, poashtu 421 për kontributin e 

anëtarësi, gjithsej 29.389 vendime. 

 

Gjatë vitit kemi sjellur 1431 aktvendime për pagesë të dhunshme për paguesit e parregullt për vitin 

2019. Kemi hartuar gjithsej 115 kontrata për dinamikën e pagesës. 

Në periudhën e përfshirë në raport kemi bërë bllokim e llogarisë rrjedhëse për personat fizik tek 

bankat komeriale dhe në bazë të aktvendimeve të fuqizuar për pagesë të dhunshme nga vitet e 

mëparëshëm për 327 persona për tatim në patundshmëri, 102 realizime të dhunëshme në banka për 

kontributin e anëtarësimit organizatave turistike dhe tek Banka Qendrore e Malit të Zi - 

Departamenti i pageseve të dhunshme ka bllokuar llogarit rrjedhëse për 48 persona juridik. 

Janë pranuar 181 ankesa shumica e tyre në aktvendimet për tatim të objekteve dhe aktvendime për 

pagesë të dhunshme, si dhe për kontributin e anëtarit e taksës tuirstike, të cilët janë procesuar dhe 

dërguar organit të shkallës së dytë për shqyrtim të mëtejshëm kurse një pjesë është zgjihdhur me 

vendimin e shkallës së parë –gjithesej 21. Në procesin e shkallës së paër janë sjellur gjithsej 140 



 
 

 

aktvendime në procesin e përsëritur prej tyre për ankesë të refuzuar për tatim të përcaktur në bazë 

të argumenteve nga ankesa, 35 aktvendime për përcaktimin e shpenzimeve të avokatëve për 

udhëheqjen e lëndës.   

 

Punë e rregullt e këtij departamenti është dhe puna me palët lidhur me përmirësimin në kërkesat 

gojore të palëve, dhënien e gjendjes të borxhit, si dhe certifikatave tatimore me kërkesë të tyre për 

çështje të ndryshëm (gjithsej 1361 vërtetime), mbi 2620 fletëpagesa, informacione të ndryshme 

obliguesve dhe të tjerëve. Janë bërë regjistrime ditore të pagesave sipas ekstrakteve bankare dhe 

punë të tjera të rregullta nga kompetencat e këtij organi. Angazhimi i gjithanëshëm i këtij shërbimi 

ka reflektuar dhe në realizimin rritjen e shlyerjes të obligimeve ndaj tatimit në patundshmëri për 

persona fizik dhe juridik, taksën turistike, kontributin e anëtarësisë organizatave turistike, mbitaksa 

në ardhura personale dhe më këtë edhe në realizimin e buxhetit.  

 

Për avansimin e punës së këtij shërbimi është hartuar dhe programi i ri në të cilin bëhet evidenca 

e obliguesve tatimor për tatimin në patundshmëri, në bazë të kërkesave të punësuarve të cilët kanë 

traguar për mangësit e programit që është shfrytëzuar më herët dhe në programin e ri kanë 

inkorporuar të gjitha të dhënat e domosdoshme për punë kualitative të këtij organi, përpunimin më 

të lehtë të të dhënave, përcjelljen e obligimeve të obliguesve tatimor si dhe reagimin me kohë nga 

ana e organit.  

 

Në përbërjen e këtij shërbimit është dhe inspeksioni për të ardhuarat publike lokale i cili për këtë 

periudhë ka punuar 775 proces verbale për kontrollin inspektues në terren, ka sjellur 623 

aktvendime në baza të ndryshme për taksa komunale, për pano reklamuese ka sjellur 165 

përfundimeve për pagesë të dhunshme, në bazë të cilave janë bllokuar llogaritë rrjedhëse 177 

firmave. Gjatë vitit 2019 kanë arritur 10 ankesa të cilat janë zgjidhur në organin e shkallës së dytë 

dhe janë lëshuar 92 vërtetime. 

 

Inspeksioni lokal turistik gjatë sezonit turistik 2019 ka bërë 3209 kontrolle dhe në bazë të proces 

verbaleve të bërë janë ndërmarrë masa administrative, janë sjell 16 aktvendime për ndalesën e 

ushtrimit të veprimitarisë hoteliere.  

Nga fillimi i sezonit turistik në terren kanë qenë 3 grupe operative të inspektorëve të cilët kanë 

bërë kontroll në akomodimet privat, dilerët (në bashkëpunim me policinë), objektet e përkohshme 

(restorantet dhe plazhet në zonën e të mirave detare) si dhe objektet e tjerë që janë në kompetencë 

të inspeksionit turistik lokal. 

 

Janë realizuar kontrolle të përbashkëta akomodimeve privatetë inspeksionit lokal turistik dhe 

inspeksionit turistik shtetëror, inspeksionit të punës dhe ati sanitar. 

 



 
 

 

Në vlugun e sezonit në kuadër të inspeksionit turistik janë formuar 9 grupe për punë në terren, të 

cilët kanë ushtruar punët e kontrollit turistik veçmas në vërtetimin e e numrit të mysafirëve të 

rrgjistruar dhe pagesës së taks banimit.  

 

Nga ana e inspektorëve janë ndërmarrë këto masa: janë lëshuar 77 urdhëresa për kundërvajtje 

respektivisht dëmime në të holla në bazë të ushtrimit të veprimtarisë hoteliere pa leje, librave të 

paazhornuar të mysafirëve etj., mos paraqitjes të mysafirëve, reklamit jo në përputhje me lejen si 

dhe ofertës dhe shitjes së shërbimeve të akomodimit të hapësirë publike (dilerët). Poashtu janë 

iniciuar procese të shumta për kundërvajtje ndaj personave që kanë ushtruar veprimtari hoteliere 

pa leje. Gjatë këtij sezonit turistik nga ana e Inspeksionit lokal turistik janë shqiptuar dënime në të 

holla në masën 15.700,00 euro, me çgjë janë realizuar 70 % të proceseve për kundërvajtje ndërsa 

23 dënime në të holla janë procesuar me pagesë të dhunëshmë para gjykatës përkatëse.    

 

Në suaza të Sektorit të prokurimeve publike zyrtari për prokurime publike ka përgatur planin e 

prokurimeve publike, në bazë të cilit janë zhvilluar aktivitete e mëtutjeshme të këtij Sektori. Në 

bazë të kërkesës të njësive shpenzuese janë përgatitur tekstet e vendimeve për nisjen e procesit të 

prokurimit publik, është përgatitur dokumentacioni tenderimit për realizimin e prokurimit publik 

dhe janë dhënë shqarime konform kërkesave të pjesëmarrësve të interesuar. Regullisht është 

mbajtur evidenca e prokurimeve publike, janë publikuar  18  prokurime publike me vlerë të vogël 

dhe 11 procese të hapura të prokurimeve publike. 

 

Në Sekretariatin për buxhet dhe financa kanë mbrritzr dhe kërkesa për qasje të lirë të 

informacioneve dhe në kohë janë përgatitur 20 aktvendime në pajtim me Ligjin për qasje e lirë të  

informacionit. Poashtu janë ofruar dokumentet Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale 

dhe qasjes së lirë të informacionit sipas kërkesës së tyre.  

 

Është miratuar udhëzuesi për qasje e informacioneve në Sekretariatin për buxhet dhe financa. 

 

 

6.4 Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm 

Aktivitetet e Sekretariati për planifikim hapësinorë dhe zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së 

Ulqinit në vitin 2019 janë përcaktuar në Kushtetutën e Malit të Zi, Ligjin për planifikim hapësinorë 

dhe ndërtimin e o objekteve (Fletorja zyrtare e MZ , 64/17 nga data 06.10.2017)me  rregulloret, 

vendimin për kompenzimin për pajisjen komunale të tokës ndërtimore (Fletorja zyrtare e MZ, 

dispozitat komunale numër 13/13, 15/13, 21/14 dhe 05/18), vendimi për taksat lokale komunale 

(Fletroja zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 19/09, 14/11, 20/14 dhe 28/15), vendimi për 

objektet ndihmëse në territorin e Komunës së Ulqinit (Fletorja zyrtare – dispozitat komunale 

24/16), vendimi për vendosjen, ndërtimin dhe mënjanimin e objekteve të përkoshme të karakterit 



 
 

 

montazh në territorin e komunës së Ulqinti (Fletorja zyrtare Malit i Zi – dispozitat komunale numër 

24/16), vendimi për vendosjen respektivisht  ndërtimin dhe mënjanimin e rampave për akses, 

ashensorëve dhe objekteve të tjerë të ngjashëm për akses dhe lëvizje të personave me aftësi të 

kufizuara lëvizëse dhe personave me invaliditet në territorin e komunës së Ulqinit. (fletorja zyrtare 

e MZ –dispozitat komunale numër 24/16 dhe 31/18), vendimi për ndërtimin e objekteve lokale të 

interesit të përgjthshëm (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat komunale 21/14), vendimi për 

organizimin dhe mënyrën e punës  e administratës lokale (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat 

komunale numër 16/2012, 33/2013, 13/2014, 23/2014, 11/2015, 6/2017, 21/2017, 41/2017, 

51/2017 dhe 30/2018), dhe Programi për rregullimin hapësinorë për vitin 2019 etj. 

Me nenin 21, alineja 1 e  Ligjit për planifikim hapësinorë dhe ndërtimin e objekteve (Fletroja 

zyrtare MZ 64/17 me 06.10.2017), “punët në hartimin dhe sjelljen e dokumenteve planimetrike i 

bënë Ministria”  

Me Urdhëresën për besimin e një pjese të punëve Ministria e Zhvillimit të Qendrueshëm dhe 

Turizmit njësive të administratës lokale (Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 08/18 prej 31.12.2018), 

Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm në bazë të nenit 74 të Ligjit për 

planifikim të hapësirës dhe ndërtimit të objekteve (Fletorja zyrtare Mali të Zi numër 64/17, 44/18, 

63/18 dhe 11/19) dhënien e kushteve urbanistiko teknike për hartimin e dokumentacionit teknik 

për objekte në bazë të dokumentacionit planimetrik dhe kushteve urbanistiko teknike për objekte 

të përkoshme. 

Në bazë të neni 10 Vendimi për organizimin dhe mënyrës së punës të administraës lokale (Fletroja 

zyrtatre MZ  - dispozitat komunale numër 16/2012, 33/2013, 13/2014, 23/2014, 11/2015, 6/2017, 

21/2017, 41/2017, 51/2017 dhe 30/2018), Ligji për planifikim të hapësirës dhe ndërtim të 

objekteve dhe Urdhëresa për besimin e një pjese të punës të Ministrisë të zhvillimit të qëndrueshëm 

dhe turizmit njësive të administratës lokale, Sekretariati për planifikim hapësinorë dhe zhvillim të 

qëndrueshëm bënë dhe këto punë: 

- Harton dispozita nga lëmi i planifikimit të tokës ndërtimore dhe ndërtimtarisë; 

- Përgatit programin e planifikimit dhe rregullimit hapësinor; 

- Merret me ruajtje e dokumentacionit planimetriko hapësinor dhe mban evidencën për 

dhënien e kushteve për rregullimin hapësinor dhe të dhënave të tjera të rëndësishme për 

planifikim dhe rregullim hapësinor dhe ndërtimin e lagjeve të banuara; 

- Poashtu me lëshim e aktvendimeve për ndërtim, rekonstruim, mbindërtim zgjerim të 

objektit, për objekte që janë në procedurë sipas Ligjit për rregullin hapësinor dhe ndërtim 

të objekteve ( Fletorja zyrtare e Mali të Zi 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 dhe 

34/14); 

- Emrimi i Komisionin për mbikëqyrje teknike të objekteve të ndërtuar; 

- Dhënien e kushteve urbanistiko teknike për hartimin e dokumentacionit teknik për objekte 

në bazë të dokumentave planimetrike, lëshim e vërtetimevenga dokumentet planimetrike; 



 
 

 

- Përgatit propozim programin për objektet e përkoshëm në territorin e Komunës së Ulqinit 

dhe dhënien e kushteve tekniko urbanistike për objekte të përkoshme; 

- Lëshimin e vërtetimeve, njoftimeve në bazë të dokumentave planimetrike; 

- Përgatit vendimin për ndërtimin e objekteve lokale nga interesi i përgjithshëm; 

- Lëshon lejet e ndërtimit dhe lejet për përdorim; 

- Lëshon lejet për vendosje, respektivisht ndërtimin e rampave për qasje, ashensorëve dhe 

objekteve të tjerë për qasjen dhe lëvizjen e personave me lëvizshmëri të zvogëluar dhe 

personave invalidor; 

- Lëshimin e thirrjeve dhe aktvendimeve për legalizimin e objekteve, aktvendimin për 

ndalimin e procedurës, aktvendimin për ndërprerjen e procesit për objekte të paligjshme të 

cilët janë inkorporuar në dokumentet planimetrik; 

- Përgatit raportin për gjendjen dhe rregullimin hapësinor dhe Programin e rregullimit 

hapësinor; 

- Përgatit përgjigjet në pyetjet e këshilltarëve dërguar Sekretariatit dhe në pyetjet e 

këshilltarëve nga kompetencat e Sekretariati të cilat janë dërguar kryetarit të Komunës; 

- Bënë punët që kanë të bëjnë me qasjen e informacionit të lirë veprimtaria e Sekretariatit që 

janë vërtetuar në Ligjin për qasjen e lirë të informatave; 

Me neni 152 deri 171 të Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimit të objekteve (“Fletorja 

zyrtare Mali i Zi 64/17 të datës 06.10.2017), Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të 

qëndrueshëm bënë dhe punët që kanë të bëjnë me legalizimin e objekteve pa leje; 

- Objekt pa leje konsiderohet ndërtesa e cila është ndërtuar në kundërshtim me dispozitat të 

cilat në kohën e ndërtimin kanë përcaktuar procedurën e nxjerrjes të lejes së ndërtimit. 

- Objekt pa leje konsiderohet ndërtesa për cilën në kohën e ndërtimit nuk ka ekzistuar 

obligimi për nxerrjen e lejes së ndërtimit, e që nuk është e rregjistrur në kadastrin e 

patundshmërisë ose ndonjë evidencë tjetër të patundshmërisë. 

Në realizimin e funkcionit të vërtetuar Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të 

qëndrueshëm do të tentojë që fokusin e punës ta orientojë në sigurimin efektiv dhe kualitativ të 

punës administraive në realizimin e të drejtave të caktuara, realizimit të planeve zhvillimore nga 

lëmi i planifikimit të hapësirës dhe ndërtimit të objekteve.    

Punët në hartimin e planeve në vitin 2019: 

Në vitin 2019 Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm nuk ka 

planifikuar hartimin dhe sjelljen e dokumenteve planimetrik konform nenit 244 të Ligjit pët 

planifikimin e hapësirës dhe objekteve (Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 64/17 më 06.10.2017) 

respektivisht neni 162C i Ligjit për rregullimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve (Fletorja 

zyrtare e Malit të Zi numër 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 31/14)të cilët do të aplikohen 

deri në sjelljen e Planit gjeneral të rregullimit të Malit të Zi.  



 
 

 

Me nenin 21 alineja 1 e Ligjin e planifikimit të hapësirës dhe ndërtimit të objekteve (Fletorja 

zyrtare e Malit të Zi numër 64/17 nga 06.10.2017) thuhet “punët ne hartimin dhe sjelljen e planeve 

planimetrike e bënë Ministria”. Në vitin 2019 Qeveria e Malit tëZi nuk ka miratuar asnjë dokument 

planimetrik për territorin e komunës së Ulqinit.  

Kërkesat për ndryshimin e dokumentave planimetrike: 

Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm me 14.02.2019 dhe më 24.06.2019 janë 

dërguar iniciativa për hartimin e 8 planeve dhe atë: 

Studimi lokal i lokacionit “Barbana” në Ulqin 

Plani detal urbanistik Totoshi në Ulqin 

Plani detal urbanistik “Pinjesh Pylli i Pishave” Në Ulqin 

Studimi lokal i lokacionit zona për shërbyese magazinore, Krytha e Katërkollës në Ulqin 

Plani detal urbanistik për hotele dhe vila të kategorisë së lartë në Pinjesh në Ulqin 

Projekti urbanistik “Qendra e Re e Ulqinit” në Ulqin 

Studimi lokal i lokacionit Kruçi 1 në Ulqin 

Studimi lokal i lokacionit Kruçi 2 në Ulqin. 

Në vitin 2019 nuk është sjellur asnjë vendim për hartimin e dokumentacioneve planimetrike. 

Në vitin 2019 nuk është mbajtur asnjë diskutim publik. 

Plane të miratuar në Kuvendin Komunal të Ulqinit nuk ka patur gjatë vitit 2019. 

Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm me kërkesë të Minsitrisë për 

zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm ka ofruar dokumentacionin e kërkuar për hartimin e planeve 

që janë në fazë të hartimit dhe atë: 

Plani detal urbanistik për lokalitetit “Pinjesh – Pylli i Pishave”    

Qeveria e Malit të Zi në mbledhjen e mbajtuj ml 12.09.2019 solli vendim për hartimin e Planit 

detal urbanistik “Pinjesh – Pylli i Pishave”, komuna e Ulqinit, numër 07-3906 me detyrë 

programore të objekteve (“ Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 56/2019 të 04.10.2019), udhëheqës i 

grupit punues Nikola Drakiq, ing. i diplomuar i arkitekturës nga Podgorica. 

Ministria e zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit është drejtuar Sekretariatit me kërkesë për 

dhënien e orientimeve të detyrave programore të Planit detal urbanistik për hotele dhe vila të 

kategorisë së lartë në Pinjesh Ulqin, numër 101-66/1 të datës 19.07.2019 evidentuar në 



 
 

 

Sekretariatin me numër 05-246/19 të datës 25.07.2019. Ky Sekretariat është përgjigjur me 

shkresën numër 05-246/1/19 të datës 06.08.2019.  

Qeveria e Malit të Zi, me pëfurndimin numër 07-3806 të datës 19.09.2019 ka njoftuar kryetarin e 

Komunës së Ulqinit për sjelljen e vendimit për hartimit të Planit detal urbanistik “Pinjesh – Pylli i 

Pishave”. Plani është në fazën e hartimit. Koncepti i planit. 

Plani detal urbanistik për hotele dhe vila të kategorisë së lartë Pinjesh 

Qeveria e Malit të Zi ne mbledhjen e mbajtur me 12.09.2019 ka sjellur vendim për hartimin e 

planit detal urbanistik “Hotele dhe vila të kategorisë së lartë – Pinjesh” komuna Ulqin, numër 07-

3897 me detyrë programore të objekteve (“Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 56/2019 të 04.10.2019), 

udhëheqës i grupit punues Nikola Drakiq, ing. i diplomuar i arkitekturës nga Podgorica. 

Ministria e zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit është drejtuar Sekretariatit me kërkesë për 

dhënien e orientimeve të detyrave programore të Planit detal urbanistik për hotele dhe vila të 

kategorisë së lartë në Pinjesh Ulqin, numër 101-3150/1 të datës 19.07.2019 evidentuar në arkivin 

Sekretariatin me numër 05-245/19 të datës 25.07.2019. Ky Sekretariat është përgjigjur me 

shkresën numër 05-245/1/19 të datës 06.08.2019.  

Qeveria e Malit të Zi, me pëfurndimin numër 07-3897 të datës 19.09.2019 ka njoftuar kryetarin e 

Komunës së Ulqinit për sjelljen e vendimit për hartimit të Planit detal urbanistik hotele dhe vila të 

kategorisë së lartë “Pinjesh”. Plani është në fazën e hartimit. Koncepti i planit. 

Ndryshimet dhe plotësimet e studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave – Port Milena 

Ministria për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizmit me shkresën numër 101-3399/2 të datës 

19.12.2018 i ka dërguar kryetrarit të Komunës së Ulqinit projekt vendimin për hartimin e 

ndryshimeve dhe plotësimeve të Studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave – Port Milena, 

Komuna e Ulqinit, për dhënien e propozimeve dhe orientimeve për hartimin e detyrave programore 

për hartimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave 

– Port Milena, Komuna e Ulqinit. 

Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm me shkresëmn numër 05-898/1-

18 të datës 16.01.2019 i ka ofruar propozimin dhe orientimet kryetarit të Komunës së Ulqinit për 

hartimin e detyrave programore (të dhënat nga Plani Hapësinoror Urbanistik i Komunës së Ulqini) 

me aktin numër 01-1899/1-18 të datës 16.01.2019. 

Ministria për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm me shkresë numër 104-300/14 të datës 

27.03.2019 i ka dërguar kryetarit të Komunës së Ulqinit kërkesën për ofrimin e të dhënave të 

disponueshme në formë digjitale, të domosdoshme për hartimit e ndryshimeve dhe plotësimeve të 

Studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave  - Port Milena, Komuna e Ulqinit. Sekretariati 

për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm me shkresën numër 05-109/1-19 të datës 

08.04.2019 i ka dërguar planet ekziestuese për zonën në fjalë.  



 
 

 

Qeveria e Malit të Zi në mbledhjen e mbajtur më 28.02.2019 solli vendim për hartimin e 

ndryshimeve dhe plotësimeve të Studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave – Port Milena, 

Komuna e Ulqinit numër 07-751 me detyrë programore.  Udheheqës i ekipit punues është Mirka 

Gjuroviq, inxhenjere e diplomuar e arkitekturës nga Podgorica. Plani është në fazën e hartimit të 

draftit. 

Ndryshimet dhe plotësimet e planit Hapësinor-Urbanstik Komuna e Ulqinit deri në vitin 

2020.  

Qeveria e Malit të Zi në mbledhjen mbajtur më 30.04.2019 solli vendim për hartimin e 

ndryshimeve dhe plotësimeve të Planit hapësinor urbanistik Komuna e Ulqinit deri në vitin 2020, 

numër 07-1405, me datyrë programore (Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 25/19 , data 30.04.2019), 

udhëheqës i hartimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të PHU Ulqin Ksenija Vukmanoviq, 

inxhinjere e diplomuar e arkitekturës.  

Ministria për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm i është drejtuar ms shkresë Sekretariatit për 

ofrimin e e orientimeve të propozimeve të detyrave programore për ndryshimin dhe plotësimin e 

Planit Hapësinoro Urbanistik të Ulqinit deri më vitin 2020. Sekretariati për planifikim hapësinor 

dhe zhvillim të qëndrueshëm i ka dërguar dokumentacionin e kërkuar të protokolluar me numrin 

05-42/1-19 të datës 14.03.2019. Plani është në fazën e projektit.   

Studimi lokal i lokacionit për Shtojin e Poshtëm 

Qeveria e Malit të Zi në mbledhjen mbajtur më 18.06.2019 solli vendim për hartimin e Studimi 

lokal të lokacionit Shtoji i Poshtëm, Komuna e Ulqinit, numër 07-3307, me datyrë programore 

(Fletorja zyrtare Mali i Zi numër 45/19 , data 05.08.2019), udhëheqës i hartimit të planit Ksenija 

Vukmanoviq, inxhinjere e diplomuar e arkitekturës. 

Ministria për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm i është drejtuar me shkresë Sekretariatit për 

ofrimin e e orientimeve të propozimeve të detyrave programore  numër 104-2373/1 të datës 

12.06.2019, i cili është evidentuar në arkivin e Komunës së Ulqinit me numrin rendor 05-195/19 

të datës 17.06.2019. Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm i ka 

dërguar dokumentacionin e kërkuar të protokolluar me numrin 05-195/1-19 të datës 20.06.2019. 

Pjesëmarrja e meherëshme e opinionit në koncertin e Studimi lokal të lokacionit Shtoji i Poshtëm 

është mbajtur në periudhën 31.12.2019-30.01.2020 nëpërmes faqes në internet të Ministrisë për 

Zhvillim të Qendrushëm dhe Turizmit. Plani është në fazën e projektit. 

Dokumentacionet e dhëna për objektet të parashikuar më planinin detal urbanistik, 

projekteve urbanistike, studimeve shtetërore të lokacionit dhe studimeve lokale të lokacionit 

- Përshkrimi i kushteve urbanistiko teknike për persona fizik dhe juridik ........................169 

- Përshkrimi dhe dërgimi i kusteve urbanistiko teknike për objekte ndimëse.......................2 

- Aktvendime për refuzimin e kërkesave për KUT për persona fizik dhe juridik..................2 



 
 

 

- Aktvendime të pezulluara nga kërkesa për KUT për persona fizik dhe juridik...................1 

- Përmirësimet dhe plotësimet e KUT për persona fizik dhe juridik.....................................3 

- Vendimi për ndërtimin e objekteve të interesit të përgjthshëm për persona fizik dhe 

juridik.................................................................................................................................12 

- Dërgimi i KUT inspekcionit ndërtimor për persona fizik dhe juridik ............................169 

- Dërgimi i KUT për kushte teknike, për ndërmarrjen publike “Ujësjelles dhe Kanalizim”, 

sekretariateve dhe institucione për persona fizik dhe juridik...........................................574 

- Dërgimi i kushteve tenike për KUT për persona fizik dhe juridk ...................................314 

- Implementimi i dokumenteve planimetrike (vërtetimi, informatat, sqarimet) për persona 

fizik dhe juridik..................................................................................................................19 

- Leje ndërtimi (lejim për ndërtim)për persona fizik dhe juridik ..........................................4 

- Lejet e ndërtimit për objektet ndihmëse...............................................................................1 

- Lejet e përdorimit për persona fizik dhe juridik..................................................................6 

- Akvendime për kërkesa të refuzuara (lejen e ndërtimin, përdorimit etj.)............................4 

- Aktvendimi për emërimin e komisionit për pranimin teknik të objektit.............................8 

Programi i lokacioneve të përkohshme – objekteve 

Në Sekretariat është përgatitur propozim plani dhe programi i lokacioneve të përkoshme në 

teritorine komunës së Ulqinit për peridhën 2019-2023, e në fuqi deri në sjelljen e programit të 

përmendur ka qënë Programi i lokacioneve të përkoshme për periudhën 2017-2019 me  

plotësimet për të njëjtin. 

Me planin e objekteve të përkoshme për periudhën 2017-2019 janë përfshirë gjithsej 590 

objekte (290 në pronësi shoqërore dhe 300 në pronësi private).  

Me Programin e objekteve të përkoshme për territorin e Komunës së Ulqinit për periudhën 

2019-2023 gjithsej janë përfshirë 634 objekte (296 në pronësi shoqërore dhe 338 në pronësi 

private). 

Dokumentacioni i lëshuar për objektet e përkohshme – lokacionet të parapara me 

programin e objektve të përkohshëm 2017-2019 

- Definimi KUT në pronësi private ...................................................................................223 

- Definimi KUT në pronësi shoqërore................................................................................227 

- Akvendime për lokacione të përkoshme në pronëi private .............................................174 

- Akvendimi për lokacione të përkoshme në pronësi shoqërore .......................................120 

- Aktvednime për shfrytëzim të përkoshëm të objektit nëpërmes komunalive....................32 

Me programin e objekteve të përkoshme për territorin e Komunës së Ulqinit për periudhën 2019-

2023 është paraparë ndarja në zonat teritoriale dhe atë: 



 
 

 

Zona Komuna kadastrale (KK) Numri i 

objekteve në 

pronësi të 

Komunës 

Numri i 

objekteve në 

pronësi 

private 

Numri i 

përgjithshëm 

i objekteve 

Komunë-

privat 

Zona 1 KK Ulqin 58 - 58 

Zona 

1A 

KK Ulqin 4 4 8 

Zona 2 KK Ulqin - 46 46 

Zona 3 KK Ulqin 114 - 114 

Zona 4 KK Ulqin - 133 133 

Zona 5 KK Shtoji i poshtëm 

KK Shtoji i Epërm 

KK Fusha e Ulqinit 

85 - 85 

Zona 6 KK Shtoji i Poshtëm 

KK Shtoji i Epërm 

KK Fusha e Ulqinit 

- 55 55 

Zona 7 KK Braticë 

KK Krytha e Ulqinit, KK Kruç 

KK Salç 

6 14 20 

Zona 8 KK Pistullë 

KK Zogaj 

Kk Darzë, KK Reç, KK Shën Gjergj 

KK Mali i Brisë 

KK Komllomzë 

- 13 13 

Zona 

9A 

 

 

 

Zona 

9b 

KK Kryth e Katërkollës, KK Millë 

KK Bojk, KK Rastishë KK Kravari 

KK Leskovac 

KK Megjureç 

 

KK Katërkollë 

KK Brajshë 

KK Shtodra, KK Shas KK Sukubinë 

KK Fraskanjel 

KK Lisna 

6 35 41 

Zona 

10 

Lokacionet e renditura në të cilat mund 

të vendosen objektet për 

lavazh/autolarje, parkingjet private 

dhe publike 

23 38 61 

Gjithsej 296 338 634 

 

Definimi i KUT: 

Në pronësi private .........................................................................................................................14 



 
 

 

Në pronësi shoqërore ......................................................................................................................4 

Janë lëshuar akte të tjera të ndryshme: 

Lajmrime, akte përcjellëse, informata, evidenca zyrtare, ofrimi i të dhënave, ekstrektet et........ 77 

Thirrje të ndryshme me material të bashëngjitur, shkresa etj......................................................124 

Shkresa për dorëzim e pëlqimit në procesin për dhënien e lejes së ndërtimit...............................16 

Kërkesa të ndryshme në përpunim e sipër (KUT etj)....................................................................79 

 

Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa leje ndërtimi 

Me ligjin për rregulim hapësinorë dhe ndërtimin e objekteve (Fletorja zyrtare MZ, numër 64/17, 

datë 06.10.2017) të gjithë objekteve pa leje të cilët janë harmonizuar me dokumentat planimetrike 

i është mundësuar legalizimi. 

Hapësira e përgjithshme e përfshirë me plane detale urbanistike, projekteve urbanistike, studimeve 

lokale të lokacionit dhe studimeve shtetërore të lokacionit është 13.407.500.00 m2 (1.340.75 

hektarë), çfarë përbën 5.3% të teritorint të Komunës së Ulqinit.  

Punët e Sekretariatit për planifikim hapësinorë dhe zhvillim të qëndrueshëm në legalizimin e 

objekteve pa leje në vitin 2019 

- Numri i kërkesave të dorëzuara (të reja) .........................................................................105 

- Numri i thirjeve për legalizim të objekteve...................................................................... 32 

- Numri i aktvendimeve të sjelluara për legalizim të objekteve.............................................0 

- Numri i aktvendimeve të sjellura për ndërprerjen e procesit...............................................0 

- Numri i aktvendimeve të sjellura për vazhdimit të  proceseve .......................................... 4 

- Numri i aktvendimeve të sjellura për pezullimin e procesit ...........................................199 

- Nisja e thirrjes për legalizimin e objekteve dhe aktvendimi për ndërprerjen e procesit 

inpeksionit urbanistik.......................................................................................................199 

- Dorëzimi i kërkesës për dhënien FP dhe vërtetimeve Drejtorisë për patundshmëri, për 

legalizimin e objekteve ...................................................................................................101 

- Dërgesa e njoftimit Sekretariatit për mbrojtje të pasurisë për legalizim të objekteve që janë 

ndërtuar në pronën shoqërore.......................................................................................9 

- Dërgesa e shkresave të ndryshme palëve për legalizim të objekteve ...............................34 

- Numri i lëndëve për të cilat është kërkuar plotësim  (me elaborat, e për të cilat nuk janë 

shkruajtur të dhënat në fletën poseduese me elaborat)......................................................39 

- Numri i kërkesa të pakompletuara të dorëzuara (pa elaborat dhe fletë poseduese).......1407 



 
 

 

- Numri i kërkesve të cilat ende nuk janë marrë në shqyrtim për shak të mungesës 

kadrovike........................................................................................................................1407 

- Në vitin 2019 pas skadimit të afatit për dorëzimin e kërkesave për legalizim të objekteve 

nëpërmes postës kanë arritur kërkesa për legalizim edhe 105 kërkesa. 

 

6.5 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrotjen të ambientit 

Spektri i punës i këtij Sekretariati, siç thotë dhe vetë emri i organit, përfshin 3 lëmi që në pjesë më 

të madhe bien në kompetenc të Komunës si njësi e administratës lokale dhe atë: përcjellja dhe 

analizimi i gjendjes dhe propozimi i masave që kanë të bëjnë me veprimtaritë komunale, zhvillimi 

i komunikacionit dhe mjedisit jetësor dhe përgatitja e programit zhvillimor të veprimitarive 

komunale. 

Raporti i punës i Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, i Komunës së 

Ulqinit është konceptuar në atë mënyrë që në të është treguar përmbajtja e punëve të përgjthsme 

të kryera dhe punëve të parapara me dispozitat e vendimeve të organizimit dhe mënyrës së punës 

të administratës lokale (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 16/12, 33/13, 13/14, 

23/14 dhe 11/15, 6/17, 21/17, 41/17, 51/17, 30/18 dhe 21/19). 

Raporti i punës është hartuar në pajtueshmëri me obligimet të cilat janë vërtetuar me dispozitat e 

Ligjit për administratën shtëtërore në MZ, Ligjin të administratës lokale dhe atë para së gjithash 

që me punës e këtij Sekretariatit dhe shkalën e realizimit e obligimeve bazë të njoftohen këshilltarët 

e Kuvendit dhe personat e tjerë të interesuar si dhe qytetarët. Sekretariati për veprimtari komunale 

dhe mbrojtje të ambijentit në suazat e veprimtarisë së vetë bën punët: 

- Përcjelljen dhe studimin e gjendjes dhe propozimin e masave që kanë të bëjnë në 

veprimtarinë komunale dhe përgatit programin zhvillimor të veprimtarisë komunale; 

- Rregullimin e marrëdhënieve, sigurimin e zhvillimit, furnizimin me ujë të pijshëm, 

grumbullimin e ujërave të ndotur dhe atmosferik, pastrimin epublik, ndriçimin publik, 

rregullimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave të tjera, rregullimin dhe 

mirëmbajtjene e varrezave, rregullimi dhe mbajtjen prrojeve dhe plazheve të lumejve, 

mirëmbajtjen, ndërtimin dhe rikonstruimin e objekteve komunale dhe instalimin, 

- Mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e rrugëve lokale dhe të pakategorizuara, rrugëve dhe urave 

si dhe objekteve të tjera në prroje, mirëbajtjne dhe rregullimin e e shenjave të 

komunikacionit dhe sinjalizimit, hartimin e vendimeve dhe dispozitave të tjera, 

përcaktimin e rrugëve lokale, 

- Bën punët e përcaktimit të kompenzimit për paisjen komunale të tokës ndërtimore dhe 

shfrytëzimin e përkohshëm të lokacioneve në pajtueshmëri me programin e objekteve të 

përkoshme 



 
 

 

- Avansimin dhe mbrojtjen e mjedisit, mrojbtjen e natyrës dhe të mirave natyroe, vërtetimin 

e kushteve për punë në objektet e mbrojtura të natyrës,koordinon aktivitetet në avansimin 

dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor nga ndikimi i dëmshëm, përgatit programin e mbrotjes 

jetësore të mjedisit dhe raportin për realizimin e programit, bashkëpunom me institucionet, 

organizatat joqeveritare që merrem me punë nga lëmi i mbrotjes së mjedisit jetësor. 

  

 Propozon projekt vendimet nga spektri punës së tij që i miraton Kuvendi Komunal i Ulqinit 

 Harton analizat dhe informatat nga spektri i punës si dhe punë të tjera nga kompetencat të 

vërtetuara me ligj dhe vendimet e Kuvendit të Komunës 

 Përgatit raportin e punës së Sekretariatit për nevojat e kryetarit të Komunës dhe 

kryeadministratorit 

 Përgatit dhe propozon projektet dhe propozim vendimet nga resori i vet si dhe 

informacionet dhe materiale të tjera profesionale për nevojat e Kuvendit, kryetarit të 

Komunës dhe resorëve ministrore dhe bën dhe punë të tjera në pajtueshmëri me ligjin, 

Statutin e Komunës dhe dispozitat të tjera. 

Përcjell, grumbullon, përpunon dhe analizon të dhëna, informata dhe elemente të tjerë që janë të 

domosdoshëm për aplikim, sjell dhe aplikon programin për rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës 

ndërtimore dhe programin e shfrytëzimit të përkoshëm të saj, grumbullon, evidenton dhe përpunon 

të dhënat për llogari dhe vërteton kompenzimin për shfrytëzim të tokës ndërtimore, organizon 

udhëheqjen dhe siguron mbajtjen e evidencës të tokës ndërtimore, të gjithë objekteve 

infrastrukturore që përbëjnë pasurin e Komunës, udhëheq procesinë adminsitrativ dhe përcakton 

kompenzimin për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës ndërtimore si për sipërfaqet publike ashtu 

edhe ata të tjera që shfrytëzohen për nevoja komerciale. 

Propozon  dhe ndërmerr masa për avancimin dhe mbrotjene e mjedisit, mbrojtjen e natyrës dhe të 

mirave natyror,definon kushtet për punë në mbrojtjen e sipërfaqeve natyrore, koordinon aktivitet 

në avancimin dhe mbrojtjene mjedisit natyror nga ndikimet e brendshme, organizon dhe mbron 

nga insektet e dëmëshme, bresit dhe dëmtues të tjerë, përcjell, analizon dhe propozon masa në 

planin e mbrojtjes dhe avancimin e mjedisit jetësor, të natyrës dhe të mirave natyrore, ruajtjen e 

pyllit, gjuetisë, të mirave publike, njësive banesore, shesheve, parqeve etj. Në realizimin e 

kompetencave të vete që janë të përcaktuara me Vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës 

të organeve të administratës lokale janë ndërmarrë masa maksimale që të gjitha punët të kryhen 

me efikasitet sa më të lartë. 

Në realizimin e detyra ndonjëherë hasim dhe në vështërsi objektive të cilat mbase në një mase të 

caktuar kanë penguar punë efikase dhe ndikimin më të madh të nëpunësve të këtij Sekretariati. 

Përveç punëve që janë paraparë me vendimin e lartpërmendur janë bërë dhe pënë të tjera sipas 

urdhëresës së kryetarit të Komunës dhe administratorit. 



 
 

 

Në kryerjen e detyrave të veta Sekretariati parasë gjithash i ka kushtuar vëmendje aplikimit të 

neneve këtyre akteve ligjore: Ligji për administratën lokale, Ligji për veprimtaritë komunale, Ligji 

për rregullimin hapësinorë dhe ndërtimin e objekteve, Ligji për rrugët, Ligji për komunikacion dhe 

komunikacion rrugor, Ligji për sigurin në komunikacion në rrugët, Ligji për ujërat, Ligji për 

lundrimin në det dhe lundrim të mbrendshëm, Ligji për mbrojtjen e natyrës, Ligji për masën e 

ndikimit në mjedisin jetësor, Ligji për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor, Ligji 

për qasje të lirë të informatave, Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale dhe akteve të tjera dhe 

akteve nënligjore që janë direkt të lidhura me kompetencat dhe fushë veprimin e këtij organi të 

administratës lokale. Sekretariati në kuadër të kompetencave të tij dhe detyrave i kushton 

vëmendje: 

- Vendimit për rend komunal (Fletroja zyrtare MZ- dispozitat komunale numër 5/08, 03/12, 

36/12, 20/13 dhe 28/15), 

- Vendimi për kompenzimin për pasisjes komunale të tokës ndërtimore (Fletorja zyrtare MZ 

– dispozitat komunale numër 36/19), 

- Vendimi për rrugët komunale dhe ato pakategorizuar (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat 

komunale numër 09/09), 

- Vendimi për kompenzimin  për shfrytëzimin e rrugëve komunale (Fletroja zyrtare MZ – 

dispozitat komunale numër 38/12), 

- Vendimi për vendosjen, ndërtimin dhe menjenimin e objektet e përkoshme të karakterit 

montazh në territorin e komunës së Ulqinit (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat komunale 

numër 24/16 dhe 31/18), 

- Vendimi për vërtetimin e kompenzimit për rregullim ,shfrytëzim dhe shfrytëzim të 

përkoshëm të tokës në pajtim m planin për objektet e përkoshëm (Fletroja zyrtare MZ – 

dispozitat komunale numër 13/13, 15/13  dhe 23/14), 

- Vendimi për rregullimin e komunanikacinit në territorin e komunës së Ulqinit (Fletroja 

zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 27/19 dhe 52/19 ), 

- Vendimi për komunikacion në qytetet dhe zonën suburbane dhe autotaksive (Fletrorja 

zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 04/15 dhe 04/18), 

- Vendimi për parkingjet publike në territorin e Komunës së Ulqinit (Fletroja zyrtare – 

Dispozitat komunale numër 04/15, 22/16 dhe 23/19), 

- Vendimi për sjelljen e planit lokal të administrimit të mbjetjeve komunale dhe atyre jo të 

rrezikshme në territorin e Komunës së Ulqinit për periudhën 2016-2020 (Fletroja zyrtare 

MZ – dispozitat komunale numër 11/17), 

- Vendimi për furnizim me ujë (Fletorja zyrtare MZ – dispozitat lokale numër 49/16), 

- Vendimi për grumbullimin dhe lëshimin e ujërave atmosferike ne territorin e komunës së 

Ulqinit (Fletroja zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 49/16), 

- Vendimi për grumbullimin, pastrimin dhe lëshimin e ujërave të ndotur në territorin e 

komunës së Ulqinit (Fletroja zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 49/16), 



 
 

 

- Vendimi për furiziminin me ujë e zonave të fshatrave dhe tjerë në territorin e Komunës së 

Ulqinit (Fletroja zyrtare MZ – dispozitat komunale numër 6/17), 

- Vendimi për vendosjen, respektivisht ndërtimin dhe mënjanimin e rampave për akses, 

ashensorëve dhe objekteve të tjerë për qasje dhe lëvizje të personave me lëvizshmëri të 

kufizuar dhe personave me invaliditet në territorin e komunës së Ulqinit (Fletorja zyrtare 

MZ – dispozitat komunale numër 24/16). 

Në realizimin e punëve të tija që kanë të bëjnë me punët që janë në kompetncë të këtij Sektretarit 

e që janë paraparë me dispozitat e vendimit për organizimin dhe mënyrën epunës të administratës 

lokale janë realiazuar këto punë: 

Veprimtaritë normative: 

 

Gjatë vitit kalendarik 2019 dhe me qëllim të realizimit të fukcioneve normative ky Sekretariat ka 

përcaktuar punën e tij në organizimin e procesit të diskutimeve publike, nga ana e komisionit që 

janë formuar nga zyrtarët e këtij Sekretariatit, për draftet: 

- Vendimi për paisje komunale të tokës ndërtimore 

- Vendimi për paisje komunale të tokës ndërtimore për objektet e pa leje në periudhën nga 

1-15 qershor 2018. 

 

Projekt vendimet janë publikuar në internet faqen e Komunës së Ulqinit, e në formë të publikimit 

janë ofruar të gjithë qytetarëve të interesuar në hapësiniart e sekretariati në fjalë.  

 

Propozim vendimi për paisje komunale të tokës ndërtimore dhe propozim vendimi për paisje 

komunale të tokës ndërtimore për objektet e pa leje janë ofruar Qeverisë së Mali të Zi dhe 

Ministrisë të Zhvillimit të Qendrueshëm dhe Turizmit për dhënie të pëqimit. Pëlqimi është dhënë 

dhe propozimet janë vënë në rendin e ditës të Kuvendit të Komunës së Ulqinit. 

 

Poashtu me përfundim të kryetarit të Komunës janë vërtetuar dhe janë dhënë në diskutim publik 

projekt vendimet (draftet): 

- Vendimi për kompenzimin për shfrytëzimin e rrugëve komunla dhe atyre të 

pakategorizuara në territorin e komunës së Ulqinit; 

- Vendimi për mënyrën e grumbullit të mbetjeve komunale për përpunim në territor të 

komunës së Ulqinit 

- Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për furnizim publik me ujë. 

Diskutime publike janë mbajt në periudhën 13 deri me 28 nëntor 2018.  

Poashtu, projekt vendimet janë publikuar në internet faqen e Komunës së Ulqinit, e në formë të 

publikimit janë ofruar të gjithë qytetarëve të interesuar në hapësiniart e sekretariati në fjalë. Të 

interesuar nuk ka pasur. 



 
 

 

 

Propozim vendimi për kompenzimin e rrugëve komunale dhe atyre të pakategorizuar në territorin 

e Komunës së Ulqinit, bashkë me raportin nga diskutimi publiki i është dërguar Qeverisë së Malit 

të Zi, për shqyrtim dhe dhënie të mendimit ndërsa 

Propozim vendimi për mënyrën e ndarjes të mbetjeve të grumbulluara për përpunim në territorin 

e Komunës së Ulqinit poashtu me raportin e diskutimi publiki i është dërguar Ministrisë për dhënie 

të pëlqimitm Qeverisë së Malit të Zi në shqyrtim dhe dhënie të pëlqimit me datëm 30 nëntor 2018. 

Kuvendi Komunal gjatë vitit 2019 ka miratuar këto vendimi: 

1. Vendimi për mënyrën grumbullimin të ndarë dhe grumbullimin e mbejtjeve komunale për 

përpunim në territorin e komunës së Ulqinit “Fletroja zyrtare e Mali të Zi – dispozitat 

komunale 04/19” 

2. Vendimi për kompenzimin e për paisjen e tokës ndërtimore “Fletorja zyrtare Mali i Zi – 

dispozitat komunale 36/19 

3. Vendimi për kompenzimin e për paisjen e tokës ndërtimore për objektet pa leje “Fletorja 

zyrtare Mali i Zi – dispozitat komunale 36/2019 

4. Vendimi për rregullimin e komunikacionit në territor të komunës së Ulqinit Fletorja zyrtare 

Mali i Zi – dispozitat komunale 27/19 

5. Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për themelimin e shoqërisë me 

përgjegjësis të kufizuar “ Parking servis Ulqin” Fletorja zyrtare Mali i Zi – dispozitat 

komunale 15/19 

6. Vendmi për plotësimin e vendimit për parkingjet publike në territorin e komunës së Ulqinit 

Fletorja zyrtare Mali i Zi – dispozitat komunale 23/19 

7. Vendimi për rendin komunal Fletorja zyrtare Mali i Zi – dispozitat komunale 27/19 

Ndërtimi i objekteve investuesve dhe infrastrukturore: 

Dokumentacioni teknik 

Në vitin 2019 në pajtueshmëri me programin e rregullimit hapësinorë është nisur hartimi i këtyre 

dokumenteve: 

Dokumentacioni teknik për pajisjen dhe rregullimin e lokacioneve:  

1. Projekti kryesor për ndërtimin e bulevardit Nënë Tereza 2,3 dhe 4, faza në procedurë është pjesa 

e revidimit të projektit; 

2. Projekti për ndërtimin e terreneve sportiv në Katërkollë;  

3. Projekti për ndërtimin e urës në Millë të Poshtëm; 

4. Projekti për rekosntruimin e ndriçimit publik në rrugën Ymer Prizreni; 

5. Projekti për ndërtimin e ndriçimit publik në rrugën Gjerana 2 



 
 

 

6. Projekti për zhvillimin e punëve në rregullimin e ujërave atmosferik në lagjen Shën Nikolla në 

Shtoj 

7. Hartimi i dokumentacionit projektues të hapësirës të parkingut në Ranë; 

8. Hartimi i dokumentacionit projektues për hapjen e rrugës Lisna-Bore – Shtodër; 

9. Projekti për ndërtimin e hanit të kafshëve endacake në Shtoj; 

 

Për nevojat e dhënies së dokumentacionit teknik janë marrë këto masa gjeodezike dhe elaboratet 

e nevojshme nga ana e personave të autorizuar për matjet gjeodezike dhe përgatitjen e 

elaborateve dhe atë: 

- Elaborati për eksproprijimin jo to plotë për ndërtimin e projektiot të përmirësimit të 

furnizimit me ujë në territorin  e Komunës së Ulqinit që realizohet me mbështetje  

mjeteve të KFW bankës; 

- Plani i situacionit të kaldramimit të trotuarit në rrugën Ymer Prizreni 

Pajisja komunale në Komunën e Ulqinit nuk është në nivel të kërkesave bashkëkohere dhe paraqet 

kufizim të zhvillimit të ardhëshëm.  Faktorët e rëndësishëm në periudhën e ardhshme zhvillimi 

komunal infrastrukturor siç është grumbullimi dhe lëshimi i ujërave të ndotur, pastrimi i ujërave 

të ndotur, hapësirat parkuese, furnizimi me ujë , regulimi i deponisë të mbejtjeve të ngurta, 

rregullimi i komunikacionit janë sfera të rëndësishme të prosperitetit ekonomik në Komunën e 

Ulqinit.  

Në tabelën e më poshtme është dhënë lista e punimeve në rregullimin komunal to tokës ndërtimore 

gjatë vitit 2019 

Nr. Përshkrimi i kontratës 

1 Asfaltimi i rrugës në prapavijë të Plazhit të Madh me gjatësi 1300 m 

2 Asfaltimii rrugëve lokale në territorin e Komunës së Ulqinit 

3 Ndërtimi i ndriçimit publik i rrugës në lagjen Gjerana 2 

4 Rekonstruimi rrjetit t ë linjës për grumbullimin dhe lëshimin e ujërave atmosferik në 

rrugën Ymer Prizreni 

5 Ndërtimi i murrit mborjtës të prrojit të Braticës tek familja Ishmakët 

6 Kryerja e punëve në rregullimin e hapësirës tek ndërmarrja ndërtimore 

7 Ndërtimi i kolektorit kanalizue për grumbullimin e sistemit të ujërave të ze në 

Pinjesh 

8 Zhvillimi i punimeve në kompletimin e azilit për kafshët endacake 

9 Asfaltimi i rrugës në lagjen Bojk 

10 Asfaltimi i rrugës në territorin rural 

 

 

Asfaltimi i rrugëve sipas sistemit 50% të pagesës qytetarët dhe 50 % Komuna 



 
 

 

Nr Emri dhe mbiemri dhe lokacioni Sipërfaqja e 

paguan 

vendasit m 

Sipërfaqja që 

paguan 

Komuna 

Sipërfaqja e 

përgjithshme 

1 Adnan Agovic, Shtoj 47/5 352,50 352,50 705,00 

2 Adem Kalac, Shtoj 45 135,00 135,00 270,00 

4 Koçar Mujko Shtoj, hoteli Ibiser 240,00 240,00 480,00 

5 Mejrusha Rastoder, Shtoji i 

Poshtëm, rruga e Cetinës 

435,00 435,00 870,00 

6 Safet Durakoviq, Shtoji i Poshtëm, 

rruga 5 

300,00 300,00 600,00 

7 Fazli Deari, Shtoj, afër Kishës, rr. E 

Sremit 

625,00 625,00 1250,00 

8 Shaban Leshi, Kodra bb 238,00 238,00 476,00 

9 Predrag Pastroroviq, Shtoji i Poshtë 70,00 70,00 140,00 

10 Sanije Hasiq, Shtoji i Poshtëm, rr. 

Vojvodinës 61 

360,00 360,00 720,00 

11 Zijad Curoviq, Kollomza, Fusha e 

Shestanit 

390,00 390,00 780,00 

12 Enver Jahoviq 180,00 180,00 360,00 

13 Agzon Sulejmani, Kodra 135,00 135,00 270,00 

14 Safet Demiri, Kodra 140,00 140,00 280,00 

15 Rifat Gjeloshi, Gjerana 2 140,00 140,00 280,00 

16 Shkelzen Vula, Mendra 195,00 195,00 390,00 

17 Hot Raim 178,13 178,13 356,26 

18 Rifat Fteja, Kodra pn 135,00 135,00 270,00 

19 Ivanoviq Marko 195,00 195,00 390,00 

20 Rade Pajoviq 108,00 252,00 360,00 

21 Andrea Jankoviq 240,00 240,00 480,00 

22 Adem Krasniqi, servisi Lajka, rruga 

kripores 

600,00 600,00 1200,00 

23 Rifat Fteja 600,00 600,00 1200,00 

 

Në tabelë është dhënë lista e rrugëve për asfaltim ku qytetarët kanë participuar 50%. Të gjithë 

qytetarët e interesuar kanë pranuar që të pagojnë mjetet konform kushteve të tenderimit të 

ofertuesit më të përshtatshëm për kryerjen e asfaltimit të rrugëve SHPK Puteve Bar.   

Punët e këtij Sekretariati që janë të lidhura  për ndërtimin e  objekteve  investues dhe të tjera punë  

të vogla të domosdoshme për qëllim  të përmirësimit  të infrastrukturës  komunale  kane të bëjnë  

me këto: 

- mirëmbajtja e sinjalizimit vertikal  dhe mirëmbajtja e semaforëve, 

- mirëmbajtja e Kullës së sahatit , 

- mirëmbajtja e  pastërtisë  së rrugëve  të qytetit, sipërfaqet publike  dhe të gjelbërta, 

- matjet gjeodezike  për nevojat e  hartimit të dokumentacionit projektues, 



 
 

 

- janë dhënë pëlqimet për  organizimin  e transportit publik të udhëtarëve në komunikacioni urban 

dhe suburban gjatë sezonit veror dhe transporti i nxënësve, 

- janë formuar komisionet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave të kontraktuesit më të përshtatshëm 

për organizimin e transportit të udhëtarëve në komunikacionin urban dhe suburban në territorin e 

komunës së Ulqinit gjatë sezonit turistik dhe transporti i nxënësve gjatë vitit shkollor, 

- është mbajtur komunikim i rregullt me ministrit përkatëse të Malit të Zi lidhur me dhënien e 

mendimit për propozime të veçanta dhe akteve ligjore dhe nënligjore,  

- krastitja sezonale e pemëve përgjatë rrugëve në territorin e Komunës së Ulqnit, 

- janë bërë gjithsej 7 trajtime (2 trajtime me larvicide dhe 5 me metodën e tymosjes) të 

mushkonjave në territorin e komunës së Ulqinit. 

 

Gjatë vitit 2019 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrotjen e ambientit lidhur me objektet 

e përkoshme në kuadër të kompetencave të tija ka përgatitur këto dokumenta: 

- 230 akvendime dhe 213 vërtetime për pagesën e kompesimit. 

- 6 vërtetime për lirimi nga pagesa e kompensimit në bazë të kontratës dhe vendimit 

- 21 vërtetime për kryerjen e obligimeve të përgjithshme në bazë të kontratës, për marrjen e 

aktvendimit të lokacionit të përkoshëm. 

- Janë paguar në emër të shfrytëzimit të lokacionit të përkoshëm 163.578.14 euro. 

Gjatë vitit 2019 janë vjelur nga kompenzimi për qasje objekteve dhe për shfrytëzim të hapësirës 

për kabllo gjithsej 68.226,70 euro siç vijon: 

- Objektet afariste..........................21,426,00 euro 

- Telekomi ....................................15,357,52 euro 

- M-tel............................................15,431,96 euro 

- CEDISpër kabllot nëntokësore.. 12,111,25 euro për trafo 3.900,25 euro 

-  Është bërë llogaritja e kompenzimit për paisjen komunale të tokës ndërtimore për objekte 

të veprimtarive të nryshme dhe janë përgatitur 43 llogaritje. 

Në tabelën e mëposhtme është dhënë evidenca e listave të llogaritjes të hartuara në vitin 2019 

 

 Nr. i 

kontratës 

Data e 

nënshkrimit 

Investirori Vlera Përshkrimi i punës 

1 01-1744/18 01/24/2019 Model Slovenia Invest 

SHPK Afrim Tafa 

48,384,00 

euro 

Ndërtimi veprimtaritë 

qendrore – banesore dhe 

afariste në lokalitetin 

Fusha e Ulqinit 

2 01-166/19 02/08/2019 Dushanka Koçoviq 5,985,30 

euro 

Ndërtimi veprimtaritë 

qendrore – banesore dhe 

afariste në lokalitetin Ranë 



 
 

 

3 01-253/19 2/19/2019 Xhejla Peku 396 Ndërtimi i objektit 

ndihmës – bazën i hapur 

në lokalitetin Ranë, Pylli i 

Pishave 

4 01-264/19 2/25/2019 Bilal B. Saloviq 52827,75 Ndërtimi i banesave 

kolektive në lokalitetin 

Pinjesh 3 

5 01-249/19 2/19/2019 Diari SHPK – Irfan Zushi 63730,35 Ndërtimi i objektit banesor 

në zonën e PDU Fusha e 

Ulqinit 

6 01-358/19 3/13/2019 Azra Fazlibegoviq dhe 

Xhaveri Mujaliq 

3018,38 Ndërtimi i objektit banesor 

në zonën e PDU Fusha e 

Ulqinit 

7 01-392/19 3/15/2019 Eneida Grup SHPK Ali 

Resulbegoviq 

61432,42 Ndërtimi i objektit banesor 

në zonën e PDU Fusha e 

Ulqinit 

8 01-416/19 3/19/2019 Eagles Group SHPK 

Skender Karamanaga 

31687,65 Ndërtimi i objektit të ri 

banesor në lokalitetin 

Pinjesh 3 

9 01-443/19 3/19/2019 Eneida Grup SHPK Ali 

Resulbegoviq 

61432,42 Ndërtimi i objektit banesor 

Faza e tretë në lokalitetin 

Fusha e Ulqinit 

10 01-511/19 3/28/2019 Gensha SHPK – Senad 

Alosheviq 

52440,98 Ndërtimi i objektit 

banesoro afarist PDU 

Fusha e Ulqnit 

11 01-480/19 4/01/2019 Hasan R. Husoviq 10036,13 Ndërtimi i objektit banesor 

në Fushën e Ulqnit 

12 01-546/19 4/01/2019 “Gështenjat” MNE SHPK 

Enim Neziraj  

41304,38 Ndërtimi i objetiti 

banesoro afarist PDU 

Fusha e Ulqinit 

13 01-590/19 4/09/2019 Vaid A. Nikaj  10515,15 Ndërtimi i objetiti 

banesoro afarist në 

lokalitetin Fusha e Ulqinit 

14 01-509/19 4/15/2019 Nedim Komerc SHPK 

Fuad Hoxhiq 

138344,44 Ndërtimi i objetiti 

banesoro afarist në 

lokalitetin Totosh 

15 01-647/19 4/16/2019 Selim Resulbegoviq, 

Nermin Hasimbegoviq 

dhe Diari Irfan Zushi 

54661,05 Ndërtimi i objektit 

banesoro afarist në PDU 

Fusha e Ulqinit 

16 01-483/19 3/28/2019 Mediteranes Gradnja 

Konstrukcion SHPK 

Zdravko Radoiçiq 

101286,4 Ndërtimi apart hotel 

17 01-973/19 6/27/2019 Mersudin Çapriq, Vladan 

Raduloviq, Marina Triliq, 

Zhelka Far, Mevludin 

Çapriq 

13133,25 Rekonstruimi i objektiti në 

lokalitetin Meteriz 2 

18 01-1017/19 7/02/2019 Arijan R. Milla 11686,05 Ndërtimi i objektit të ri 

banesor në lokalitetin 

Pinjesh 3  



 
 

 

19 01-1040/19-1 7/11/2019 Minoslav S. Rexhepagiq 12557,85 Ndërtimi i objektit të ri 

banesor në lokalitetin 

Meterizi 3 

20 01-836/19 7/11/2019 Denis Ikaçar 30641,51 Ndërtimi i objektiti të ri në 

lokalitetin Fusha e Ulqinit 

21 01-1041/19-1 7/11/2019 Adri Kompani, Sabri 

Zejnelagiq 

37563,07 Ndërtimi i objektit banesor 

në lokalitetin Liman 1 

22 01-1378/19 9/05/2019 Gencon Grup – Beqir 

Brashnja 

1867,5 Ndërtimi i objektiti 

banesor në lokalitetin 

Kodra 

23 01-1379/19 9/05/2019 Gencon Grup – Beqir 

Brashnjani 

1827 Ndërtimi i objektiti 

banesor në lokalitetin 

Kodra 

24 01-1381/19 09/05/2019 Gencon Grup – Beqir 

Brashnjani 

2069,25 Ndërtimi i objektiti 

banesor në lokalitetin 

Kodra 

25 01-1380/19 09/05/2019 Gencon Grup – Beqir 

Brashnjani 

2459,25 Ndërtimi i objektiti 

banesor në lokalitetin 

Kodra 

26 01-1395/19 09/11/2019 Morea Residence – Sabin 

Suloviq 

67072.5 Ndërtimi i objektit të ri 

banesoro afarist në 

lokalitetin Shtoji i 

Poshtëm 

27 01-1505/19-1 10/01/2019 “Tapacir Kurti” – Kabil 

Kurti 

70685,33 Ndërtimi i objektit 

banesoro afarist në 

lokalitetin Totosh 

28 01-1598/19 10/21/2019 “Final Trade” – Izaudin 

Buliq 

24865,5 Objekti i ri banesoro 

afarist 

29 01-1017/19 11/25/2019 “Buna Property” SHPK 

Artan Gjakova 

34980,19 Ndërtimi i objektit banesor 

në lokalitetin Pinjesh 2 

30 06-896/19-3 09/24/2019 Gzim Bajraktari 3176,28 Ndërtimi i objektit 

banesoro tuirstik 

31 06-895/19-3 9/24/2019 Omer Bajraktari 3571,02 Ndërtimi i objektit 

banesoro turistik 

32 06-923/19-3 09/25/2019 Albina Krasniqi 5058,39 Ndërtimi i objektit 

banesoro turistik 

33 06-925/19-4 10/15/2019 Fomina Raisa 

Klimentievns 

10199,45 Objekti banesor në 

lokalitetin Liman 2 

34 06-986/19-4 10/21/2019 Georigis dhe Pimenov 

Oleksa 

1869,84 Objekti banesor në 

lokalitetin Meterizi 1 

35 06-989/19-4 10/21/2019 Georigis dhe Pimenov 

Oleksa 

6436,08 Objekti banesor në 

lokalitetin Liman 2 

36 06-988/19-4 10/21/2019 Georigis dhe Pimenov 

Oleksa 

1237,32 Objekti banesor në 

lokalitetin Liman 1 

37 06-987/19-4 10/21/2019 Georigis dhe Pimenov 

Oleksa 

3689,28 Objekti banesor në 

lokalitetin Liman 1 

38 06-1074/19-3 10/30/2019 Ali Kolica 12532,34 Objekti familiar banesor 

në lokalitetin Pinjesh 3 

39 06-1081/19-3 11/01/2019 Rasim Kalaç 4133,65 Ndërtimi i objektit banesor  



 
 

 

40 06-1120/19-3 11/14/2019 Drane Zadrima, Dijana 

Lulgjuraj, Elezoviq Drane 

7106,85 Ndërtimi i objektiti për 

veprimtari qendrore 

41 06-1178/19-3 12/02/2019 Buliq Gradnja SHPK  83256,48 Ndërtimi i objektit 

banesoro afarist 

42 06-529/19 11/12/2019 Makoviq Haxhija 20411,22 Ndërtimi i objektit banesor 

dhe qëndrim turistik 

   1,211,596,77 EURO 

 

Kompenzimet e kontraktuar  

Në vitin 2019 është bërë llogaritja – kompenzimet e kontraktuara për 2 investitorë për 

ndërtimin e objektit të interesit të përgjithshëm. Llogaritja e kompenzimit të kompenzimit 

në ndërtimin e hotelit me 4 yje është 71.681,15 Euro. 

 

Nr. Numri i kontratës Data e 

nënshkrimit 

Investitori Vlera Përshkrimi i 

punës 

1 01-1916/18-2 12/28/2019 Dva Goluba 67243 Hotel me 4* 

2 01-1916/18-2 4/30/2019 Dva Goluba Hipoteka e 

rendit 

urdhërues 

Hotel me 4* 

3 01-1738/19-1 11/19/2019 Hyrije (Hasan) 

Cungu 

4448,52 Ndërtimi 

objektit për 

degustim të 

vajit të ullirit 

 

Janë bërë dhe shumë punë të tjera që kanë të bëjnë me shqyrtimin e kërkesave, dhënien e 

përgjigjeve, propozime dhe mendime në kërkesat e ardhura nga qytetarët, grupi i qytetarëve, të 

drejtat qyterae dhe peronat jurik lidhur me ndarjen e mjeteve ose materialit për ndërtimin e 

objekteve lokale infrastrukturore. 

Poashtu janë vazhduar aktivitet rreth realizimit të shkollës në Sukubinë. 

Aktivitetet për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në territorin e Komunës së Ulqinit i kryen 

ndërmarrja publike “veprimtaritë komunale”. Situata e ndriçimit publik në territorin e komunës 

është në gjedje jo të mirë.   Ndërtimit i  objekteve ndërtimore dhe objekteve të infrastrukturës 

komunale, është definuar që gjatë punimeve rreth rekonstruimit të ndriçimit publik në pjesën e 

qytetit të komunës së Ulqinit. 

Gjatë vitit 2019 kanë mrritur 15 kërkesa për kryerjen e ndriçimit publik në territorin e komunës së 

Ulqinit. Ekipi i Sekretariati ka mbikëqyr terrenin me qëllim që në vend ngjarje të njihet me situatën 

dhe arsyestimin e kërkesave. Po dihet se qytetit shtrihet me tempo të shpejtë dhe se komuna nuk 

është në gjendje të realizojë të gjitha kërkesat. Me qëllim të përgatitjes së dokumentacionit teknik 



 
 

 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrotjen e ambijentit i ka dorëzuar Agjencionit për 

ndërtim dhe zhvillim të Ulqinit kërkesën për hartim të dokumentacionit. 

Akti administrativë: 

Në bazë të kërkesave për dhënien e lejeve nëdrtimore është bërë llogaria për kompozim për pajisje 

komunale të truallit ndërtimor në 43 lëndë. 

Lidhur me atë çfarë u tha më lartë është bërë numër i njëjtë i kontratave për pagesën e kompenzimit 

për pajisjen e tokës komunale nëdrtimore. 

Janë sjellur 35 aktvendime në bazë të kërkesave të Sekretariatit për urbanizëm për kompletimin e 

dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e lejes ndërtimore për ndërtimin e objekteve,  është 

dhënë pëlqimi për komunikacion personave fizik dhe juridik. 

Është realizuar procesi për ripërtrirjen e konkursit për transport në zonën suburbane të linjave 

sezonale gjatë sezonit turistik 2019. 

Me aktvendim janë dhënë leje për veprimtarin e transportit të materialit ndërtimore, për rregullimin 

e objekteve banesore në bazë të lejeve të ndërtimit në 14 raste.  

Aktvitete në kuadër të mbrotjes dhe avancimit të mjedisit jetësore: 

Në pajtim me Ligjin për vlerësimin e ndikimint në mjedisin jetsore (Fletorja zyrtare Republika e 

Malit të Zi, numër 80/05 “Fletroja zyrtate 73/10, 40/11, 23/13) Sekretariati për veprimtari 

komunale dhe mbrotjen të amibinetit realizon procedurën e vlerësimit të ndikimit në mjedisin 

jetësor për projekte që mund të kenë ndikim në mjedisin jetësor, e për të cilët lejen për ndërtim e 

ka dhënë administrata lokale. Qellimi  i procedurës është që me leboratë të vlerësohet ndikimi i 

projekteve në mjedisin jetësor të parashikohen të gjitha ndikime  negative të mundëshme të 

projektit në të gjita segmentet e mjedisit jetësorë (uji, ajri, toka), poashtu dhe masat për realizimin 

e këtyre ndikimeve negative në masën sa më të vogël.  

Në pajtim me ligjin për administrimin e mbetjeve (Fletroja zyrtare MZ, numër 64/11 dhe 39/16) 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrotjen e ambientit ka dhënë gjithsej 1 aktvendim për 

pëlqimin në Elaboratin e masës ndikimit për mjedisin jetësor për: Hotel Holiday Villages, 

depadans, faza 2, bartësi i projektit Karisma Hotels Adriatic Montenegro SHPK, Podgoricë. 

 

Në procedurë për sjelljen e vendimit për pëlqim janë dhe 2 elaborate.  

Janë përgatitur dhe dhënë gjithsej 14 vendime në vlerësimin e ndikimit të mjedisit jetësor, plus 2 

vendime që janë ende në procedurë e njoftimit publik.  

Janë përgatitur 167 mendime për përdorim respektivisht aplikime të panevojshme të procesit për 

vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësor.  

- Është propozuar programi i gjelbrimit dhe i mirë mbajtjeve të hapësirave të gjelbërta;  

- Është përcjellur mirëmbajtja e rrugëve dhe hapësirave të gjelbërta në territorin e komunës 

nga ana e ndërmarrjes publike komunale; 



 
 

 

- Vizitat dhe përcjellja e pjesëve të territorit të komunës sonë që kanë vlera të larta ekologjike 

si: Valdanosi, Pylli i Pishava, Plazhi i madh, Shtoji, Ada në Bunë, Liqeni i Shasit etj., si 

dhe masat mbrojtëse; 

- Bashkëpunimi me institucionet e jashtme dhe organizatat për realizimin e projektit mbrojtja 

e Deltës në Bunë.  

- Pjesëmarrje aktive në përgatitjen e dokumentave të rëndësishëm, grumbullimin e të 

dhënave për versionin e parë dhe të dytë të projektit të studimimit bazë zona e mbrotjtur e 

Deltës në Bunë. 

- Bashkëpunimi me drejtorit e shkollave, mësimëdhënësit e biologjisë etj, rreth organizimit 

të ljigjeratave nga ekologjia, punën e seksioneve, aksioneve me nxënës siç është aksioni 

“për një Ulqin të pastër dhe të bukur” në kuadër të manifestimit të Ditës së Komunës me 

qëllim të rritjes së vetëdijes ekologjike tek nxënësit; 

- Bashkëpunimi me OJQ-të për zgjidhjen e problemeve ekologjike në territotin e komunës; 

- Është dhënë një aktvendimim për pëlqimin e elaboratit për vlerësim të ndikimit në mjedisin 

jetësor: Hotel Holiday Village depands, bartës i projekti Karisma Hotels Adriatic 

Montenegro SHPK. 

 

Komunikacioni 

Gjatë vitit 2019 kanë mbrritur 31 kërkesa për realizimin e punëve në objektet infrastrukturore – 

modernizimin e rrugëve nga ana e personave fizik dhe atyre jurik. 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambijentit gjatë vitit 2019 sipas ligjit të 

sigurisë në komunikacion dhe rrugë dhe ligjit për transportin në komunikacionin rrugor, rregullisht 

sipas nevojave ka sjellur aktvendime për rregullimin e komunikacionit në rrugët e qytetit dhe 

rrugët lokale me qëllim që komunikacioni të zhvillohet pa pengesa. Në koordinim me policinë 

komunale ka përcjellur gjendjen e infrastrukturës rrugore në territorin e komunës së Ulqinit.  

Komuna e Ulqinit ka sjellur vendimin për formimin e servis parkingut në Ulqin, që në përputhje 

me aktet dhe nënaktet ligjore do të punojë në vënien e rregullit në këtë lëmi dhe do të krijojë kushte 

për shfrytëzim efikas të parkingut në territorin e komunës së Ulqinit. 

Në territon e komunës së Ulqinit në vitin 2019 filloj nga puna Parking servisi rregullimi i hapësirës 

konform elaboratin për rregullimin e hapësirës me pagesë. Problemi i parkimit që ka qenë o 

pranishëm në qytetin tonë, me aktivimin e parking servisit në teritorinë e komunës së Ulqinit gjatë 

sezonit turistik ka sjellur rregull dhe janë krijuar kushte për shfrytëzim efikas të parking vendeve 

ekzistuese në territorin e komunës së Ulqinit.  

Është me rëndësi të theksohet që për më shumë efikasitet rregullimi i parking hapësirave nevoijite 

ndërtimi i garazheve në territorin e komunës konform dokumenteve të miratuar planimetrik. 



 
 

 

Me shfrytëzimin e hapësirës për parking është paraqitur nevoja për shënimin e vendeve parkuese 

dhe si dhe parking vendeve për invalidë. Konform dispozitate për rregullores për shfrytëzimin e 

vendeve të parkimit për persona invalidor në bazë të kërkesës janë përgatitur këto: 

Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet: 

  Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave 

me invaliditet numër 06-537/19-2 të datës 22.11.2019, Gjekoviq Ilirjana / Arjon Cekaj 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-1155/19-2 të datës 22.11.2019, Vlahoviq Zoran 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-1169/19-2 të datës 25.11.2019, Briskoviq Jozo 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-1171/19-2 të datës 26.11.2019, Mujali Fejzi/Mujali Xhevahire 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-1192/19-2 të datës 28.11.2019, Veliq Samir/Veliq Enes 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-564/19-2 të datës 02.12.2019, Selita Muzafer / Selita Arlinda 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-582/19-2, të datës 16.12.2019, Zagoviq Indira/Enis Zagoviq 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-581/19-2, të datës 16.12.2019, Tuliq Oliver 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-590/19-2, të datës 17.12.2019, Edin Maniq/Xhenis Maniq 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-588/19, të datës 19.12.2019, Elmadije Halili/Saru Halili 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-589/19, nga data 19.12.2019, Nail Halili/Rezart Halili 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-1235/19, nga data 19.12.2019, Shaban Peraj 

 Aktvendim për lejimin e shfrytëzimit vendeve të parkimit për automjeteve të personave me 

invaliditet numër 06-592/19-2, të datës 23.12.2019, Zejneloviq Agim / Zejneloviq Alim 

Në përputhje me vendimin për rregullin e komunikacionit në territorin e komunës së Ulqinit, 

në lidhje me transportin e materialit ndërtimor për ndërtim të objekteve në kërkesë të 

qytetarëve, janë përgatitur: 

Aktvendimi për ndalimin e procesit në bazë të kërkesës për transportin e materialit “ DIARI 

SHPK”, numri i PA I 06-480/19-3, të datës 03.10.2019 



 
 

 

Aktvendimi për lejim e transportit të materialit Ninoslav Rexhepagi, numër PA I 06-998/19-2 të 

datës 07.10.2019 

Aktvendimi për lejim e transportit të materialit Xhelal Ishmiq, numër PA I 06-487/19-2, të datës 

16.10.2019 

Akvendim për refuzimin e kërkesës ARDI Company, SHPK nga Ulqini për transport të materialit, 

PA I 06-481/19-5, të datës 22.10.2019 

Akvendimi për lejimin e transporti të materialit , Zadrima Drane, nmër PA I 06-516/12-2, data 

06.11.2019 

Aktvendim për refuzimin e kërkesës për transportin e materialit DIARI SHPK numër PA I 06-

482/19-3, data 3.12.2019 

Aktvendim për refuzimin e kërkesës për transport të materialit “ MARIS” SHPK nga Ulqini numër 

06-1016/19-4, data 04.12.2019 

 

Konform vendimit për rregullimin e komunikacionit në territor të komunës së Ulqinit, e lidhur për 

ndalesën e përkohshme të komunikacionit në disa rrugë për organizimin e manifestimeve në 

kërkesë të organizatorëve janë përgatitur: aktvendimi për ndalimin – ndalimin e përkohshëm të 

komunikacionit Lidhja e shahut e Malit të Zi, numër PA I 06-1123/19-2 të datës 8.11.2019 

 

Qasja informatave 

Aktvendimi për qasjen e informatave OJQ Horizonti i ri nga Ulqini numër PA I 06-475/19-2 të 

datës 4.10.2019. 

Të ndryshme 

Aktvendimi për ndërprerjen e procesit që është ndërmarrë me kërkesë të Telenorit SHPK, 

Podgoricë, PA I 06-479/19-3, të datës 11.10.2019. 

 

 

 

6.6 Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik  

Gjithsej janë pranuar kërkesa..........................................................................................3575 

Desanka Klajiq ....................................................................................................................2772 

Ferasete Dragovoja................................................................................................................253 

Arta Malohoxhiq ...................................................................................................................128 

Gani Demiri................................ ............................................................................................65 

Gano Rexha dhe Omer Dragovoja ........................................................................................193 

Nadire Hoxhiq, arkiviste......................................................................................................3575 

Sekretari i Sekretariatit, Agron Ibrahimi ..............................................................................143 

Jehona Çobaj ka përgatitur dhe verifikuar...........................................................................1980 



 
 

 

 

Hoteleria 

1. Janë lëshuar aktvendime për punë në veprimtarin hoteliere (restorant, bare etj)........... 264 

2. Janë lëshuar aktvendime për punë në veprimtari turistike (mobiler – plazhe)..................46 

3. Paraqitja për bërjen e shërbimeve rekreative sportive në plazh.........................................12 

4. Vendimet e çlajmruara.......................................................................................................32 

5. Kërkesa të refuzuara (aktvendime dhe përfundime)..........................................................20 

6. Janë lëshuar aktvendime për kategorizimin e erestoranteve..............................................22 

7. Aktvendime për  muzikë....................................................................................................12 

8. Janë lëshuar aktvendime për kopje ...................................................................................12 

9. Aktvendime për marrjen e shërbimeve me rent...................................................................1 

10. Paraqitja e kërkesës për shërbimet në autokamp.................................................................1 

11. Janë lëshuar vendime për regjistrim në RQT për autokamp................................................1 

12. Janë lëshuar vendime për kryerjen e punëve për punët administrativo profesionale shërbime 

të kontabilitetit.....................................................................................................2 

Zanatet 

1. Paraqitja e zanateve për sipërmarrës dhe ndërmarrje........................................................87 

2. Çlajmrimi – lajmrimi i zanateve........................................................................................19 

3. Çlajmërimi  i aktvendimit për zanate...................................................................................3 

4. Shkresa për mosregjistrimin e zanateve në regjistër ...........................................................9 

Transporti i udhëtarëve 

1. Dorëzimi i kërkesave për transportin e udhëtarëve me sandalla në det.............................10 

2. Janë lëshuar aktvendime për rregjistrim në RQT për transportin e udhëtarëve me 

sandall................................................................................................................................10 

Transporti i udhëtarëve në komunikacionit rrugorë 

1. Është lëshuar licenca për transportin linjor të udhëtarëve...................................................1 

2. Janë lëshuar licencat për transportin auto taksi..................................................................15 

3. Janë lëshuar aktvendime për licenca .................................................................................16 

4. Janë lëshuar licenca për transportin linjor ..........................................................................5 

5. Janë lëshuar çertifkata licencash për transportin auto taksi...............................................34 

6. Janë lëshuar vendime për licenca dhe të tyre.....................................................................39 

7. Janë dhënë leje për çlajmërim të licencës............................................................................3 

8. Janë dhënë leje për transportin e sendeve për nevojat vetiake.............................................5 

9. Shkresa për dërgimin e dokumentacioneve etj. ................................................................96 

10. Aktvendimi për refuzimin e kërkeave .................................................................................2 



 
 

 

Shërbimi turistik – shërbimet e akomodimit 

1. Janë lëshuar aktvendime për ofrimin e shërbimeve të akomodimit ................................345 

2. Dorëzuar kërkesa për ushtrimin e veprimtarisë hoteliere, shërbimet e akomodimit.......345 

3. Janë lëshuar aktvendime  për  rregjistrim në  RQT për shërbime akomoduese...............345 

4. Janë vërtetuar libra për mysafirët, librat e kërkesave dhe blloqe për llogaritje.............1611 

5. Aktvendime të çlajmruara..................................................................................................15 

6. Kopje aktvendimesh.............................................................................................................8 

7. Aktvendime për kategorizimtë objekteve për ofrimin e shërbimeve të akomodimit.........77 

Vërtetime, shkresa 

1. Shkresa...............................................................................................................................41 

2. Vërtetime dhe çertfikata.....................................................................................................58 

Tregtia 

1. Paraqitja e tregtisë për sipërmarrës dhe ndërmarrje.........................................................147 

2. Çlajmrimi, regjistrimi i tregtisë..........................................................................................96 

3. Kopje e aktvendimit.............................................................................................................0 

4. Akvendim për shtyerjen e orarit të punës ...........................................................................4 

5. Paraqitje për ndryshimin e të dhënave...............................................................................15 

 

Gjatë vitit 2019, është zhvilluar dhe puna në terren dmth janë vërtetuar kushtet minimale teknike 

tek këto verprimtari: 

1. Është realizuar mbikëqyrja dhe pranimi i plazheve...........................................................46 

2. Është bërë mbikëqyrja e kushteve minimale teknik në objektet hoteliere dhe turistike....97 

Lëndët nga arkivi i ka pranuar, regjistruar, skenuar dhe fotokopjuar Nadire Hoxhiq dhe atë: 

PA I...........................................................................................................................................1280 

Libri i regjistrimeve...................................................................................................................1373 

Vërtetime........................................................................................................................................92 

Fatura.............................................................................................................................................21 

Gjithsej.......................................................................................................................................3575 

 

Bujqësia 

- Gjatë tërë vitit është zhvilluar puna me palë në ofrimin e ndihmës së nevojshme 

profesionale dhe teknike për realizimin e të drejtave e masava stimuese dhe mjeteve të 

agrobuxhetin e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural respektivisht premieve të 



 
 

 

ndryshme, subvencioneve, kompenzimeve, sigurimeve bujqësore, regjistrimin në 

regjistrim e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe të drejtave nga kjo, si dhe 

përgatitja e aplikacioneve dhe aplikimi për sigurimin e mjeteve IPARD dhe thirrjeve të 

tjera. 

- Është përgatitur dhe ndihma rreth realizimit të planit të prodhimeve (të mbjellurave 

pranverore dhe atyre vjeshtore, si dhe prodhimi i frutave dhe vreshtave etj.), respektivisht 

ndihme profesionale për mbrotjen e bimëve në koordinim me Drejtorinë fitosanitare. Gjatë 

vjelljes dhe plasmanit është bërë koordinimi i punëve me shoqatën rreth procedurave të 

shitjes. 

- Kontakte të vazhdueshme me Ministrinë përgjegjëse  dhe drejtorive të saj për mbajtjen e 

ligjëratave profesionale në tema rreth zhvillimit të bujqësisë si dhe takime lidhur me 

aplikimin e mjeteve IPARD dhe IRF. 

- Takim me prodhuesit bujqësor në fund të dhjetorit lidhur me mbrojtjen e agrumeve nga 

dëmutes. 

- Gjatë vitit 2019 është mbajtur ligjërata dhe demonstrimi profesional krastitjes së ullirit, 

prodhimit të vajit të ullirit, përcaktimi i kualitetit etj. 

- Bashkëpunimi me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural rreth regjistrimit në regjistrin 

e amfisnive bujqësore për  amvisnitë bujqësore nga Komuna jonë janë regjistruar cca 170 

amvisëri. 

- Me sukses është realizuar grumbullimi dhe plasmani i agrumeve dhe frutave dhe perimeve 

të tjera. 

- Pjesëmarrja në panairet e bujqësisë (thirrje dhe përgatitje bujqëve dhe prodhuesve), 

- Bashkëpunimi me mjetet lokale të informimit (informimi dhe ofrimi i këshillave 

profesionale), 

- Mbajtja e ligjëratave në temën prodhimi organik, procedura, paraqitja dhe regjistrimi, 

- Është mbajtur ligjërata për rritjen e bimëve mjekësore dhe aromatike, 

- Është hartuar propozim vendimi për nxitjen e masave në zhvillimin e bujqësisë për vitin 

2019 për komunës e Ulqinit, agrobuxheti lokal, 

- Lëshimi i vërtetimeve prodhuesve bujqësor për shitjen e prodhimeve të tyre dhe nevojave 

të tjera  67, 

- Komisioni për fatkeqësit elementare ka pranuar dhe në kohë ka zgjidhur kërkesat 126, 

- Ministria për Bujqësi dhe Zhvillimit Rurala janë përcjellur për zgjidhje 10 kërkesa për 

kompensin të pleqërisë, 8 kërkesa për sigurim bujqësor.  

Ekonomia e ujit 

1. Janë leshur aktvendime o caktimin e kushteve të ujit........................................................80 

2. Shkresa për plotësimin e kërkesave...................................................................................10 

3. Kërkesa të refuzuara............................................................................................................9 

4. Kërkesa të përcjellura Drejtorise të Ujërave......................................................................24 

5. Njoftime për mosnevojën e lëshimit të kushteve të ujit.....................................................14 



 
 

 

6. Është lëshuar aktvendimi për pëlqimi për kushtet e ujit .....................................................1 

 

 

 

6.7. Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 

 

Gjatë periudhës të përfshirë në raport, Sekretariati për mbrotjen e pasurisë ka përpunuar lëndët 

e mëposhtme: 

I. Nga Drejtoria për Patushmëri MZ – njësia vendore Ulqin kanë mbrritur gjithsej 35 

kërkesa. Nga këto kërkesa, 28 kërkesa për shënimit të drejtës pronësore ndërsa 17 

kërkesa të ndryeshme. 

II. Numri i përgjishëm i lëndeve të dorëzuara dhe të mbritura në Sekretariatin tonë është 

262. Prej tyre 14 kanë të bëjnë me legalizimin e pasurisë, 2 kërkesa kanë të bëjnë me 

dhënien e pëlqimit të CEDIS-i, 14 kanë të bëjnë me kompletimin e parcelës urbanistike, 

ndërsa të tjerat nga persona të ndryshëm fizik dhe jurik. Në të gjitha kërkesat që kanë 

të bëjnë me pronën e Komunës është përgjigjur në përputhje me dispozitat e ligjit për 

pronë shtetërore. 

III. Nga ana e Kabinetit të Kryetarit të Komunës kanë mbrritur 38 kërkesa dhe shkresa 

të tjera.  

IV. Nga Sekretariti për veprimtari komunale kanë mbrritur 7 kërkesa 

V. Nga Sekretariati për buxhet dhe financanca kanë mbrritur 9 kërkesa 

VI. Nga Policia Komunale kanë mbrritur 22 kërkesa 

VII. Nga Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm kanë 

mbrritur 14 kërkesa. 

VIII. Nga Sekretariati për veprimtari shoqërore kanë mbrritur 19 kërkesa 

IX. Nga Shërbimi i Kryeadministratorit kanë mbrritur 2 kërkesa. 

 

Nga organet e tjera të Komunës së Ulqinit kanë mbrittur dhe 4 kërkesa – shkresa nga ana e 

shërbimit të Kuvendit (Pyetjet të këshilltarëve, urgjenca dhe Rekreaturs). Nga Qendra për sistemin 

e inforormacinit kemi pranuar 1 kërkesë. Nga Kryearkitekti 1 kërkesë, po aq dhe nga Sindikata. 

Drejtoria e policisë 2 kërkesa, Gjykata Themelore 3 kërkesa, Komisioni për kthim 1 kërkesë. Nga 

Gjykata ekonomike kemi pranuar 1 ankesë. Nga Veprimtaritë Komunale kemi pranuar 2 kërkesa, 

nga Ministria e Financave 1 kërkesë, nga Shërbimi për punë të përbashkëta 3 kërkesa ndërsa nga 

peronat e ndryshëm fizik dhe juridik kemi pranuar 67 kërkesa, ndaj të gjithë atyre është vepruar 

në pajtimin me Ligjin.198 

 

Gjatë vitit 2019 Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë i Komunës së Ulqinit ka dërguar 29 kërkesave 

të ndryshme në drejtim të organeve të tjera të Komunës së Ulqinit dhe organeve shtetërore 

(Drejtoria për Patundshmëri  MZ – njësia vendore Ulqin, Ministria e Financave, Komisioni për 



 
 

 

rikthimi dhe dëmshpërblim). Në shumicën e kërkesave është përgjigjur, desisa disa procese janë 

në rrjedhën e sipër. Poashtu Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë ka përgatitu dhe ka nënshkruar 

kontrata për lokacione t e përkoshme në pajtim me vendimin e Komisionit për implementimin e 

procesit të thirrjes publike për dhënie me qira të lokacioneve të përkoshme në tokën e Komunës.  

X. Në këtë periudhë janë dorëzuar gjithsej 103 padi, prej të cilave personat juridik dhe 

fizik kanë dërëzuar 98 padi ndaj Komunës së Ulqinit, ndërsa Sekretariati ka dorëzuar 

9 padi.  

Gjatë kësaj periudhe kanë përfunduar 10 lëndë gjyqësore nga vitet e hershëm, ndërsa 31 kanë 

përfunduar nga viti 2018. 

XI. Lëndë ekzekutive ka pasur 68, disa nga këto lëndë kanë kaluar në gjykim, e disa kanë 

përfundura.   

 

Në këtë periudhë zyrtarët e autorizuar të Sekretariatit – përfaqësuesit e Komunës kanë qënë të 

pranishëm në 664 debatime të mbajtura në gjykatën themellore në Ulqin, Gjytatën ekonomike – 

Podgoricë, Gjykatën e lartë në Podgoricë, Gjykatën administrative në Podgoricë, Drejtorinë për 

Patunshmëri MZ – njësia vendore Ulqin dhe Komisioni për kthim dhe dëmshpërblim në Tivar. 

Gjithsej 50 debatime janë mbajtur para gjykatave në Podgoricë, e 11 debatime janë mbajtur tek 

Komision për kthim dhe dëmshpërblim në Tivar.  

Nga ana e këtij Sekretariti janë dërguar 25 ankesa dhe 7 kërkesa për revizion, 2 lëndë për padi 

penale janë proces e sipër. 

Në të gjitha ankesat dhe propozimet për ekzekutim që kanë mbrritur kundër Komunës së Ulqinit, 

Sekretariati si organ përkatës ka reaguar me kohë dhe ka kthyer përgjigje dhe vërejtjen në të njëjtët. 

Me këtë rast theksojmë së në të gjithë lëndët që bëhen para gjykatave në Mal të Zi dhe organeve 

të tjerë Sekretarit për mbrojtjen e pasurisë të Komunës së Ulqinit ka përgatitur një numër të madh 

të shkresave të ndryshme dhe nënshkresave të cilat për shkak të numrit të lëndëve dhe shkresave 

– është e pamujtur të numrohen. 

Kemi vlerësuar të rëndësishëm që krahas prezantimit numerik të këtij organit në të gjithë fazat e 

procesit (administrativë, gjyqësor, ekzekutues dhe penal) të tregojmë në premisat materialo – 

juridike të cilat kushtëzojnë, e shpesh vështirësojnë punën e këtij organit në kualitetin e 

prezantimit. 

Në periudhat e mëherëshme ka qenë pothuajse praktike që vendimet, aktvendimet ose kontratat 

me personat juridik ose fizik të pranohet apo kontraktohet për një veprim material, e që i njajti të 

mos finalizohet, e që më vonë i njëtjti ky të realizohet në gjykim ose në procedurë ekzekutive.  

Nje numër i konsiderueshëm i kontratave për punë nuk ka qënë kompatibil me të drejtën pozitive, 

por te gjykata vlerësohet se nënshkruesit e kontratave a e ka kanë bërë punën konformë 

marrëveshjes apo jo (bazuar dhe në mendimin e Gjykatës Supreme në këtë temë). 

Shumë lëndë që kanë të bëjnë me të kërkesat për të drejtën juridiko-pronësore janë eskprpirijimet 

e pashlyera ose shpronësimi nga ana e shtetit-komunës, që në bazë të konventës evropiane për të 

drejtave e njeriut nuk vjetërsohet. 



 
 

 

E tërë kjo vërshtërson përfaqësimin dhe mbrojtjen si nga ana e  përfaqësuesve të Komunës ashtu 

dhe nga ane e ad hoc mbrojtësve. 

Në fund, për shkak të nevojës që lëndët të komplikuara të analizohen në kushte optimale këtij 

organi i është i nevojshëm dhe një hapësirë tjerët punuese. 

 

6.8. Sekretariati për çështje banesore 

 

Në realizim e punëve dhe detyrave të tija sekretariati para së gjithash aplikon dispozitat e ligjit për 

mirëmbajtjen e ndërtesave banesore, ligjit për marrëdhënie juridiko-pronësore, ligjit për 

marrëdhëniet obligative, ligjit për banesa sociale dhe dispozitave të tjera dhe nën akteve që janë të 

lidhur me kompetencat dhe punën e këtij sekretariati. 

Në periudhën e përfshirë në raport janë realizuar këto punë: 

- Është mbajtur evidenca e ndërtesave banesore dhe pjesave të tjera të veçanta, regjistri i 

pronarëve të kateve, respektivisht regjistri i administratoreve të banimit, dhe secili 

ndryshim rregullisht është azhornuar në të gjithë regjistrat që mbahen në këtë Sekretariat. 

- Është mbajtur regjistri i banesave për personat pa përkujdesje në bazë të kërkesave që kanë 

mbrritur këtij sekretariati. 

- Në rrjedh e sipër është regjistrimi i ndërtesave të reja të banimit si dhe mbahet evidenca e 

pronarëve të kateve në ndërtesat e reja të banimit në Komunën e Ulqinit. 

- Janë regjistruar 286 pronarë katesh të rrinj në ndërtesat banesore në bazë të aktvendimeve 

të dorëzuara në këtë sekretariat nga ana e Drejtorisë për patushmëri MZ – njësia vendore 

Ulqin. 

- Janë regjistruat 5 ndërtesa të reja në territorin e Komunës sëUlqinit  në bazë të 

aktvendimeve të dorëzuara në këtë sekretariat nga ana e Drejtorisë për patushmëri MZ – 

njësia vendore Ulqin. 

- Regullisht bëhet mbikëqyrja e ndërtesave banesore me qëllim që në vend ngjarje të bindemi 

për gjendje, pamjen e jashtme të njëjtës, pastëtin e hapësirave të përbashkëta dhe parcelës 

urbanistike. 

- Kemi pasur 5 kërkesa për zgjidhjen e çështjeve banesore të personave të rasteve sociale të 

cilëve i është dhënë përgjigja – refuzim për arsye së për momentin në territorin e Komunës 

së Ulqinit nuk ka kapacitet të disponueshëm për strehimin e të njëjtëve. Këto persona i 

kemi regjistruar në regjistrin përkatës.  

- Kemi pasur 25 kërkesa me shkrim dhe me gojë për të dalur në terren në ndërtesat banesore, 

kemi njoftuar inspekcionin përkatës që të ndërmarr masa juridike nga kompetencat e veta. 

- Kemi hartuar programin lokal të banesave sociale të komunës së Ulqinit për vitin 2019 dhe 

të njëjtin ia kemi përcjellur Ministrisë për Zhvillim të Qendrueshëm dhe Turizëm, dhe që 

ka dhënë pëlqimin në të njëtin. 

- Kemi emëruar 2 udhëheqës të përkoshëm, në bazë të aktvendimin të inspektorit për banim. 



 
 

 

- Kemi emëruar udhëheqës të përkoshëm në bazë të detyrës administrative për 33 hyrje, dhe 

kemi njoftuar inspektorin për banim, konform Ligjit. 

- Kemi realizuar kontakte me pronarët e kateve në ndërtesat e banimit për të formuar organin 

drejtues. Organi drejtues është emëruar nga ana e Kuvendit të Banorëve në 17 hyrje në 

ndërtesa banimit. 

- Janë realizuar dhe punë të tjera lidhur me ofrimin e punës juridike palëve, përgatitjen e 

vendimeve për konstituimin e organeve drejtues në ndërtesat e banimit, si dhe vendime të 

tjera që janë të nevojshme për forminin e  organeve drejtues në ndërtesat e banimit. 

- Kemi dërguar 399aktvendime për llogaritje të vlerës dhe definimit të mënyrës të pagesë të 

shpenzimeve të mirëmbajtje të ndërtesave të banimit dhe parcelave urbanistike. 

- Kemi pasur 3 ankesa në aktvendimin për llogaritjen e shumës dhe vërtetimin e mënyrës së 

pagesës të shpenzimeve për mirëmbajtjes e ndërtesave banesore dhe parcelës urbanistike, 

2 prej tyre janë refuzuar ndërsa njëra është miratuar. 

- Janë hapur 14 llogari të reja të përbashkëta rrjedhëse për banesat e ndërtimit. 

- Kemi dërguar 13 njoftime në ndërtesat e banimit që të formohen organet drejtuese të 

ndërtesave të banimit. 

- Kemi dërguar njoftime për ndërprerjene e autorizimit të menaxhimit të mjeteve të 

përbashkëta nga llogaria e ndërtesës banesore pas përfundimit të mandatit të drejtuesit. 

- Kemi bërë mbikëqyrjen dhe kemi hartuar shkresën zyrtare lidhur me mënjanimin e 

shtëpizave tl tipit montazh gjatë shpërnguljes të 13 familjeve nga lokaliteti i dikurshëm i 

hotelit Jadran. 

- Është pastruar parcela urbanistike dhe e tërë ndërtesa banesore e solidaritetit në Pinjesh 

para shpërnguljes së 13 familjeve. 

- Ka përfunduar procedura lidhur me blerjen e banesave që ka filluar nga viti 1993. 

- Kemi pasur 2 kërkesa për ofrimin e të dhënave nga ana e Ministrisë për Zhvillim të 

Qendrueshëm dhe turizëm në të cilat jemi përgjigjur me të dhënat e kërkuara. 

- Kemi pasur 2 kërkesa nga ana e Prokurori themelor -ulqin për ofrimin e infromatave, e në 

te jemi përgjigjur.  

- Kemi pasur një kërkesë për ofrimin e të dhënave nga Drejtoria për patundshmëri – njësia 

lokale Ulqin në të cilën jemi përgjigjur.  

- Kemi pasur 3 kërkesa për qasje të lirë të informacionit në të cilat jemi përgjigjur.  

- Kemi pasur 16 kërkesa për dhënien e shifrave të veprimtarive për ndërtesa banesore që ia 

kemi përcjellur entit për statistika të Malit të Zi – MONSTAT për veprim të mëtutjeshëm. 

- Kemi lëshuar 39 vërtetime me kërkesë dhe gojore dhe me shkrim. 

- Janë mënjanuar të gjithë mangësitë të cilat janë konstatuar nga ana e Drejtorisë të 

Inspekcionit Podgoricë respektivisht nga inspektori për banim i cili ka bërë mbikëqyrjen 

inspektuese në këtë Sekretariat. 

- Kemi përcjellur rregullativat ligjore dhe aktet të tjerë nënligjore që e rregullojnë këtë lëmi.  

 

 



 
 

 

 

6.9.Shërbimi i Policisë komunale 

Policia komunale, duke u mbështetur në obligimet dhe përgjegjësit që dalin nga Ligji i për Policinë 

komunale , Ligjin për veprimtaritë komunale, gjatë periudhës vjetore ka kryer aktivitete të rregullta 

në mbikëqyrjen e rendit komunal në tërë territorin e komunës së Ulqinit për pyetjet:  

- Rruatja nga uzurpimi i hapësirave publike; 

- Pastërtia e qytetit. 

- Realizimi i programit për objekte të përkoshme 

- Kontrolli i rregullte ndaj subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e transportit lokal të 

udhëtarëve, autotaksi, parkimi jo i rregullte i automjeteve, marimanës, zhurmës etj. 

 

Naxhije Ardoliq – Këshilltare e Pavarur I 

Si nëpunëse e Policisë komunale Komuna e Ulqint në periudhën vjetore ka ushtruar punët në 

pjatim më rregulloren për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës të Policisë 

komunale dhe me urdhër të kryeshefit dhe atë: 

- Pranimi i postës nga kuririt të brendhshëm, fletpranimet, fletdorëzimet dhe aktvendimet. 

I - Projekt vendimi për orarin e punës 

I – Plani kadrovik 2019 (projekt) 

I – Plani kadrovik 2020 (projekt) 

I – Plani i integritetit 

29 – kontrata për punët e përkohshme dhe kohëpaskoshme  

29 – Shkresë Kabineti të kryetarit për pëlqim 

28 – Shkresë sekratariatit për paraqitje 

I – Plani i shfrytëzimi i pushimit vjetor për 2019 

5 – Vërtetime 

4 – Deklarata 

40 – Autorizme për inspektorë 

5 – Kërkesa 

3 – Vërtetime 

55 – Përgjigje 

109 – Përcjellje aktesh 

7 – Ankesa 

9 – njoftime  

54 – aktve përcjellëse 

18 – shkresa Ministrisë të Punëve të Brendshme për rregjitrim targash 

15 – kopje a udhëresës për kundërvajtje 

15 – kopje proces verbalesh 

17 – përgjigje në shkresë 

29 – përgjigje në kërkesa 



 
 

 

15 – kërkesa për dalje në vend ngjarje të gjeometrave. 

 

Hilmi Taipi,inspektor I 

150 – proces verbale 

57 – aktvendime 

96 – kërkesa të palëve 

45 – shkresa 

9 – objekte të mbyllura dhunëshëm 

12 – mënjanime të dhunëshme të objekteve nga hapësirat publike 

12 – urdhëresa për kundërvajtje dhe atë: 5 për tejkalim të orarit të punës, 3 për muzik, 3 për 

hapësira publike dhe 1 për plehra. 

 

Rexhep Gjeka – kryeinspektor 

29 – kërkesa të palëve 

137 – procese 

21 – aktvendime 

94 – shkresa 

2 – procese për kundërvajtje 

21 – mënjanime të dhunëshme nga hapërsirat publike 

2 – objete të mbyllura me dhunë 

23 – urdhëresa për kundërvajtjedhe atë: 6 për muzikë, 10për orarin e punës, 2 për uzurpim të 

hapësirave publike dhe 5 për plehra. 

 

Medin Bisheviq – Inspektor I 

48 – kërkesa të palëve 

70 – procese 

40 – aktvendime 

5 – urdhëresa për kundërvajtjedhe atë: 1 për muzikë, 3 për orarin e punës, 1  për uzurpim të 

hapësirave publike 

 

Nexhmedin Avdiu, inspektor 

Besnik Mehanviq, policë komunal 

71 – kërkesa të palëve 

21 – aktvendime 

5 – shkresa zyrtare 

62 - shkresa 

35 – urdhëresa për kundërvajtjedhe atë: 9 për muzikë, 11 për orarin e punës, 6  për uzurpim të 

hapësirave publike, 8 për drejtor dhe 1 për mosrespektim të urdhëresës. 

 

Miradime Tahire, inspektore e komunikacionit rrugor 



 
 

 

7 – procesverbale 

16 – aktvendime 

4 – inspektime automjetesh 

5 – kërkesa për procedim për kundërvajtje 

3 – lajmrime 

 

Ardian Muça – inspektor i komunikacionit rrugor 

28 – procesverbale 

1 – padi penale 

6 – inspektime automjetesh 

9 – kërkesa për procedim për kundërvajtje 

6 – shresa zyrtare 

2 – shresa 

2 – Udhëresë për kundërvajtje 

 

Omar Bajraktari – inspektor 

XXXX 

 

Arben Xhurretoviq – inspektor III 

XXXX 

 

Admir Duraku – Polic komunal 

Monitorimi i terrenit  

48 kërkesa të palëve 

17 procese 

1 ekzekutiv 

62 kumtesa 

 

Amir Mehmedi – Polic komunal 

26 procese 

19 shresa zyrtare 

10 kumtesa 

115 urdhëresa për kundërvajtje dhe atë: 

Parkim jo i rregullt...................................................................................................................80 

Orari i punës ..............................................................................................................................6 

Për muzikë...............................................................................................................................12 

Për hapësira publike ..................................................................................................................8 

Për mbeturina ............................................................................................................................9 

 

Mehmet Tafili – polic komunal 



 
 

 

1 ditë te Gryka e Bunës me inspektorët 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

Jako Deliq – polic komunal 

4 shresa zyrtare 

 

Nazi Hoxha – polic komunal 

Tino Rejzi – polic komunal 

Samir Mollabeqiroviq – polic komunal 

 

36 procese 

19 shresa zyrtare 

35 kumtesa 

 

Xhenana Katana – Këshilltare I 

Në pushim të lindjes 

 

Edin Efendija – polic komunal 

180 urdhëresa për kundërvajte nga ato: 

175 udhëresa për kundërvajtje për parkim jo të rregullt 

2 udhëresa për kundërvajtje për uzurpimin e hapësirave publike 

1 udhëresë për kundërvajtje për kryerjen e punë gjatë ndalesës 

2 udhëresa për kundërvajtje për tejkalim të orarit të punës 

 

Latif Ceka – polic komunal 

Betim Mehmeti – polic komunal 

485 kumtesa 

98 shresa zyrtare 

88 procese nga mbikëqyrja në terren  

144 urdhëresa për kundërvajtje nga ato: 

132 për parkim jo të rregullt  

8 për uzurpim të hapësirave publike 

4 për mbeturina 

 

Shpend Kotorri – polic komunal 

Deri në muajin shtator ka punuar në urdhëresa për kundërvajtje 

Nga 1 tetori deri me 31 dhjetor ka ardhur vetëm për tu nënshruar dhe shkon në shtëpi 

 

Shpresa Vogliq – nëpunëse e Policisë komunale 

Në periudhën në fjalë ka bërë këto punë 



 
 

 

Urdhëresë për selin e kompanive dhe pagesa të dhunëshme...................................................22 

Urdhëresë Bankës Qendrore për kompanitë............................................................................41 

Udhëresë banke individuale për persona fizik.......................................................................130 

Urdhëresa dhe njoftime Fondit PI..............................................................................................8 

Aktvendime za ndaljen e procesit bankave individuale për persona fizik ..............................25 

Aktvendim për kthimin e mjeteve dhe plotësim aktvendimi Sek. për financa..........................4 

Shkresa Drejtorisë tatimore......................................................................................................20 

Shresa me numër të amzës Sek. për financa dhe Buxhet për transakcione të llogarive të 

borxhlinjëve...........................................................................................................................112 

Urdhëresat e realizuara për kundërvajtje...............................................................................118 

 

Arben Gjergjbritaj – polic komunal 

Vaid Asllanoviq – polic komunal 

Loreta Shkrela – police komunale 

Abedin Kurtoviq – polic komunal 

 

129 kumtesa 

14 shresa zyrtare 

129 procese 

90 urdhëresa për kundërvajtje dhe atë  

30 për parkim jo të drejt 

15 për orar të punës 

43 për shkreljen e hapësirave publike 

1 për mbeturina 

 

Jasmina Efendija – sekretaresh 

Punët dhe detyrat sipas aktit për sistematizim 

 

Skender Aloviq – ekzekutues 

Nuk vjen në punë 

 

Shërbimi për bartjen e automjeteve – marimanga 

1. Samir Teliq 

2. Granit Alaj 

3. Enis Ibrahimi 

4. Muhamed Kurtoviq 

5. Xhevdet Suloviq 

6. Damir Veisiloviq (Emir Laliçiq) 

 

875 urdhëresa për kundërvajtje dhe atë: 



 
 

 

654 për bartjen e dhunëshmë të automjetit 

221tentativa etj. 

 

TOTAL: 

775 - procese 

155 - aktvendime 

264 - kërkesa palësh 

203 - shkresa  

1 - padi penale 

11 - objekte të mbyllura dhunëshëm 

7 - kërkesa për nismëm e procesit për kundërvajtje 

14 - menjanime të dhunëshme të objekteve nga hapësirat publike 

721 - kumtesa 

154 - shresa zyrtare 

604 - urdhëresa për kundërvajtje dhe atë: 

52 - për tejkalim të orarit të punës 

418 - për parkim të palejuar 

31 - për veprimtari muzikore pa vendim 

65 - për uzurpim të hapësirave publike 

24 - për hedhjen e mbeturinave 

12 - për drejtorë të sipërmarrjeve 

2 - për mos respektimin e urdhëresës të inspektorëve 

Policia komunale gjithsej ka bërë 1479 urdhëresa për kundërvajtje me vlerë të përgjthshme 

prej 61.500,00 euro prej tyre ka realizuar 32.151,00 euro ose 52,28%. 

 

6.10 Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit 

Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit vepron si shërbim operativ profesional dhe veprimi i punës 

bazohet në Ligjin për mbrojtjen dhe shpëtimin, rregullave të shëbimet, rregulloreve të punës së 

Shërbimit të Komunës së Ulqinit dhe në bazë të kërkesës dhe nevojave të qytetarëve të komunës 

tonë dhe më gjërë, varësisht nga situata që tregohet në terren. 

Nisur nga këto principe Shërbimi i mbrotjes dhe shpëtimin vepron dhe çdo herë është në gjendje 

gatishmërie 24 orë, kur kemi të bëjmë me rrethana normale në 4 grupe me kohë zgjatje të shtuar 

nga ora 8-19:00 dhe nga ora 19:00 – 08:00 e ditë tjetër, ndërsa në situata të jashtzakonshme, sipas 

nevojës,  angazhohet e tërë njësia pa marr parasysh orarion e punës dhe zgjatjen e tij deri në 

eliminimin e rrezikut qoftë për njerëz apo pasurin e tyre nga zjarri ose fatkeqësit e tjera. Krahas 

aktiviteteve të theksuara më lartë Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit benë aktivitetin kryesor në 

kuadër të veprimtarisë së vetë: 

- Ofron ndihmë qytetarëve të rrezikuar dhe të goditur 



 
 

 

- Shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin nga zjarri 

- Shpëtimin nga gërmadhat, rrëqitjen e dheut dhe orteqeve të borës 

- Shpëtimin nga vërshimet dhe fatkeqësit e tjera natyrore 

- Shpëtimin gjatë ndeshjeve të komunikacionit 

- Shpërtimin nga flakët 

- Shpetimin në humnera etj. 

Nisur nga obligime t dhe përgjegjësit që rrjedhin nga Ligji për mbrojtje dhe shpëtim, Shërbimi i 

mbrojtjes dhe shpëtimit, me rëndësi të theksohet është ajo që ky Shërbim po kalon në faza të 

caktuara të tranzicionit ku janë bartur dhe obligimet të tjera dhe kompetenca e qe kanë të bëjnë, 

përveç intervenimit në shuarjene e zjarreve poashtu dhe veprimin në të gjitha situatat, shpëtimin e 

njerëzve dhe pasurisës së tyre nga fatkeqësisht e ndryshme elementare siç janë: ato të shkaktuara 

nga vërshimet. Ndeshje komunikacioni, tërmete dhe në çdo situatë tjerët ku i rrezikohet siguria 

personave dhe pasuria e tyre si dhe prona e të gjthë subjekteve në komunën e Ulqinit dhe më gjërë. 

E tërë kjo na obligon që në mënyrë permanente dhe intenzive të udhëheqim zjarrfiksat tanë – 

shpëtimtarët në aftësim profesional me qëllim që të jenë të gatshëm që të veprojnë në të gjitha 

situatat, dmth paralelisht me këtë duhet siguruar dhe paisje shtesë teknike e cila mungon në 

intervenimin e situatave specifike.  

Në periudhën e kaluar duhet theksuar që përgjegjësia e të punësuarëve në kryerjen e punëve dhe 

detyrave të intervenimit të veçantë ka qenë në një nivel të lartë e kjo veçmas ka të bëj në thirrjen 

nga periudha pas orarit të punës, koha e kaluar në intervenim dhe përgjegjësia në punën kolektive 

në aksidente. 

Për sa i përket aktivitetit të interesit të përgjithshëm publik Shërbimi ka qenë i kyçun në disa 

aksione siç është pastrimi dhe larja e të gjithë rrugëve të mbytura dhe oborreve të shtëpive të 

përmbytura pas vërshimeve lokale që kanë ndodhur në pjesëne dytë e muajit mars, poashtu kemi 

bërë shërbime subjekteve afariste e veçmas ndërmarrjes publike “Veprimataritë Komunale” në 

larjen e rrugëve dhe furnizimin me ujë për nevojat e azili të qeneve në periudhën kur cisterna ishte 

e prishur. Ministrisë të punëve të brendhsme të Mali të Zi i kemi ofruar shërbim në larjen e platos 

para garnizonit Shën Nikolla në Sukobinë dhe pikë kufitare në Sukobinë. 

Poashtu i kemi ofruar shërbime qytetarëve konkretisht në sigurimin e qytetarëve dhe subjekteve të 

tjerë me ujë teknik gjatë periudhës të thatësirës veçamas fshtrave që kanë qenë të rrezikuar si dhe 

gjatë periudhës të mungesës së ujit për shkak të prishjeve në linjat e ujësjellësit. 

Poashtu kemi bërë asistencën dhe sigurimin e takimeve publike, kemi asistuar në të gjitha ndeshjet 

futbollistike që i ka pasur ekipi futbollistik Otrant në terrenin e tij, dhe shërbime të tjera në kërkesë 

të qytetarëve dhe subjekteve të tjerë.  

Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit gjatë vitit 2019 ka kryer me suskes punët të cilat dalin nga 

obligimet dhe kompetencat e saja.Dhe përkundrejt intervenimeve të shumta mund të përfundojmë 



 
 

 

që viti 2019 ka qenë një vit relativisht i qet veçmas gjatë periudhës verore të sezonit të zjarreve, 

çfarë mund të konstatojmë që kjo është shkak i rritjes të vetëdijes të qytetarëve për çështjen e 

mundësis të rënies së zjarrit etj. Por ka pasur situata të paritshme nga të cilat veçojmë rastet siç 

është ai i datës 09.07.2019 erë e fortë e përcjellur më shira të rrembueshme.  

Stuhia përfshiu tërë territorin e komunës së Ulqinit me çjë u radhit si situatë e jashtzakonshme, e 

cila ka shkatuar rrëzimin e numrët të madh të pishave dhe pemëve të tjera. Me këtë rast është bërë 

një dëme i madh material, është dëmtuar një numër i madh i automjeteve (42), shtëpizave të 

peshkatarëve në Adën e Bunës, mobiliarit të plazheve dhe objekteve në to, dëmtimin e 

kontrukcioneve të pullazeve, bllokimin e rrugëve në territorin e komunës së Ulqinit etj., por për 

fat nuk ka pasur të lënduar dhe as viktima. 

 

 

Pas qetësimit të situatës, i tërë Shërbimi është mobilizuar dhe ka filluar aksionin e mënjanimit të 

trungjeve, kështu është dashtur rreth 48 punë pa ndërprerje me kapacitet maksimal njerëzor dhe 

teknik që situata të vihet në rrjedh nomale.  

Poashtu për shak të rreshjeve të shumta të datës 28.07.2019 janë përmbytur pjesët e qendrës së 

komunës si Meraja, Totoshi, Rana..., për shkak na është dashur të angazhojmë forca shtesë me 

pompo thithëse në disa pika kritike ku ka ardhur der tek përmbytjet e bordrumeve dhe hapësirave 

përdhese të objekteve banesore dhe afariste.Aksioni i pompimit ka zgjatur 2 ditë pa ndërprerje. 

Shërbimi i mbrotjes dhe shpëtimit ka qenë direkt i kyçur në aksionin për pastrimin e lumit Buna 

pas hedhjes së sasive të mëdha të gjallesave të ngordhura (pulave) që është treguar që mund të 

shkaktoj ndotje ekologjike të përmasave të mëdha. Në mungesë të mjeteve adekvate për intervenim 

në ujë, aksioni filloj me vonesë, deri në huazimin e tyre nga Drejtoria për situata të jashtzakonshme 

dhe Shërbimit për shpëtim dhe mbrotje nga Podgorica. Aksioni ka zgjatur 3 ditë, për shkak të 

situatës të vështirë, e në aksion ka qenë të kyçur edhe punëtorët e SHPK Veprimtarit Komunale, 

Drejtorisë për punët e inspekcionit dhe nëpunës të njësisë lundurese – Policia kufitare. 

 



 
 

 

      

Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit në disa raste nëpërmes aktiviteteve të veta ka marrë pjesë në 

aksionet e shuarjeve të zjarrit dhe i ka dal në ndihmë shërbimeve simotra të komunave fqinje si 

dhe rastin e shpëtimit dhe nxerrjes të viktimave pas tërmetit që ndodhi me 26.11.2019 në Thumanë 

dhe Durrës në Shqipëri. Në aksionin e shpëtimit kanë marrë pjesë 3 shpëtimtarë (zjarrfiksa) nga 

Shërbimi ynë, në përbërje të ekipit shtetëror të Drejtorisë për situata të jashzakonshme për shpëtim 

nga rrënojat. Aksioni i shpëtimit ka zgjatur 3 ditë deri me 29.11.2019 

 

Siç është cekur në përgjithësi viti 2019 konsiderohet relativisht i qet dhe stabil përsa i përket rënies 

së zjarreve të hapësirat e hapura por vërejmë që numri i intervenimeve në hapësira të mbyllura e 

që konsiderohen si shkalla më e lartë e rrezikshmërisë për shkak të kërcnimit direkt për jetën e 

qytetarëve dhe pasurisë së tyre, ka qenë në rritje në krahasim me 2018. Poashtu është konstatuar 

rritja e numrit të intervenimeve në krahasim me vitin 2018 kur është fjala për fatkeqësit në 

komunikacion – nxerrja e të lënduarëve.  

Numri i intervenimeve në 2019 përfunduar me 31.12.2019 ka qenë 473 e të njëjtat janë 

paraqitur në tabelën e mëposhtme. 



 
 

 

Pasqyra tabelara 

Llojet e intervenimit Nr.  Interv. Vërejtje 

Zjarret në hapësirat e 

mbyllura 

Objekte banesore 8  

Objekte ndihmëse 4  

Objekte afariste dhe industriale 3  

Oxhaqet 3  

Zjarret në hapësirat e 

hapura 

Në pyje 6  

Në shkurret dhe bimë tjera  41  

Sanë e tharë 17  

Ullishta 3  

Kontenierët – deponi 85  

Zjarret në automjet  PMV 6  

TMV   

Në komunikacion hekurudhor   

Zjarret në instalimet 

elektrike dhe paisjet 

Largpërçues – shtyllat elektrike 9  

Trafot 4  

Intervenimet në rrugë Fatkeqësi komunikacioni – 

nxjerrja e të lënduarëve 

13  

   

Intervenim me rastin e 

aksidenteve me lendë të 

rrezikshme 

1  

Pastrimi dhe larja e rrugëve pas 

aksidenteve 

55  

Në kërkim të të humburve   

Aksioni i shpëtimit me 

rastin e fatkeqësive 

elementare dhe 

fatkeqësive tekniko 

teknologjike etj. 

Zjarreve   

Përmbytje 7 Pompimi i ujit 

Gërmadhat 1 Termeti në Shqipëri 

Rreshqitje – rënie gurësh   

Nxjerrje e të mbyturëve 1  

Fatkeqësit në aviacionin civil   

Ndihmë e parë  14  

Ndihmë shërbimeve tjera të 

shpëtimit 

4  

Shërbime – furnizimi 

me ujë 

Qytetarëve 13  

Ndërmarrjeve dhe institucioneve 37  

Kujdestari gjatë 

tubimeve publike 

Aktivitete sportive dhe kulturore. 

Manifestime 

15  

Të tjera 1  

Përkrahje teknike gjatë 

aksionit të shpëtimit 

Shpëtimi i kafshve 14  

Mënjenimi i lëndës plasëse 3  

Mbikëqyrja e terrenit  2  

Intervenime të panevojshme 15  

Aksioni i kaf. të ngordhura në 

Bunë 

3  

Kujdestari me rastin e 

mënjanimit t ë 

objekteve të ndërtuar pa 

   



 
 

 

leje me thirrje të 

shërbimeve përkatëse 

Të tjera Mënjanimi i trungjeve të pishave 

dhe të tjerë 

79 Gjetë stuhisë të datës 

09.07.2019 

Thirrjet e rrejshme të qytetarëve, 

thirrje për kontroll të ndezjes së 

zjarrit, mushja e karburatit 

6  

Gjithsej 473  

 

Krahas aktiviteteve të rregullta, Shërbimi i mrotjes dhe shpëtimit i Komunës së Ulqinit vëmendje 

të veçantë i ka kushtuar aftësimit intenziv dhe avansimit profesional të zjarrfiksave dhe 

shpëtimtarëve. Të gjithë aktivitete gjatë vitit 2019 përsa i përket aftësimit janë realizuar në 

bashkëpnim me Drejtoriatin për situatata të jashtzakoshme, Bashkimit Evropian dhe subjketeve të 

interesuara në Mal të Zi dhe shteteve të tjera në rajon.Është me rëndësi të theksohet se të gjithë 

trajnimet që janë realizuar gjatë vitit 2019 me qëllim të aftësimit profesional të zjarrfiksave – 

shpëtimtarëve për arsye se të gjitha ato janë realizuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe 

me trajnerë nga Kroacia, Franca, Sllovenia etj. 

1. Ministria e punëve të brendshme – Drejtorati për punë të jashtzakonshme së bashku me 

Fondacionin për zhvillimin e veriut të Malit të Zi (FORS Montenegro) aktivisht merr pjesë 

në aplikimin e aktivitetit operativ të projektit “Fatkeqësit nuk njohin kufi”. Qëllim i 

projektit është forcimi i kapaciteteve të institucioneve dhe shërbimeve nga Mali i Zi dhe 

Shqipëria që merren me mbrojtjen dhe shpëtimin dhe zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat 

me theks në mbrotjen nga vërshimet si dhe informimi i qytetarëve për rrezikqet nga 

vërshimet. Projekti 2 vjeçar do të realizohet në Mal të Zi dhe Shipëri, e aktivitetet kryesore 

përfshirë dhe sigurimin e paisjeve për mbrojtje dhe shpëtim nga vërshimet dhe parashikimi 

i rrethenave hirodmeterologjike, trajnimet për përfaqësuesit e institucioneve dhe 

shërbimeve që merren me mbrojtje, shpëtimin dhe administrimin në rast të ndodhive të 

fatkeqësive elementare (natyrore), tekniko-teknologjik dhe fatkeqsësit e tjera, ushtrimet 

ndërkufitare aftësuese, azhornimi i të bazës së të dhënave për vërshime në rajon, liqenin e 

Shkodrës, seminare për model e praktikës së mire kur është në pyetje mbrojtja nga 

vërshimet dhe fushata informuese e banorëve për rrezikun nga vërshimet, masat preventive 

dhe aktivitetet mbrojtëse dhe shpëtuese.Projekti mbështetet financiarisht nga Bashkimi 

Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëria 2014-

2020, e në Republikën e Shqipërisë e ka realizuar Prefektura e Shkodrës. Trajnimi i 

përmendur për mbrojtjen dhe shpëtimin në rast vërshimesh është mbajtur në Shkodër., 

Republika e Shqipërisë nga 1-5 prill të vitit 2019 dhe atë e kanë ndjekur 4 shpëtimtarë nga 

shërbimi ynë (Elivir Ceka, Senad Duraku, Ajet Gjoniviq, Genc Dragaj). Pas përfundimit të 

trajnimit është aplikuar stërvitja ndërkufitare në të cilën shpëtimtarët nga Mali i Zi dhe 

Shqipëria kanë demonstruar dijet e përvetësuara. 

2. Në kuadër të Mekanizmit për mbrojtjen civile të Unionit, në periudhën prej 13-17 maj 2019 

në territorin e komunës së Nikshiqit dhe Danilovgradit është mbajtur trajnimi modularo 



 
 

 

stërvitës në të cilin kanë marrë pjesë 9 ekipe nga Italia (2 grupe), Rumania, Gjermania, 

Mali i Zi, Serbia, Bosnja Hercegovina, Turqia dhe Kosova. Skenari i stërvitjes është 

mbështetur në vërshime, dhe ekipet që kanë marrë pjesë në stërvitje kanë qenë të 

specializuara për shpëtimin nga vërshimet duke shfrytëzuar pompat thithëse me kapacitet 

të lartë të ujit. Në stërvitje kanë marrë pjesë rreth 300 pjesëmarrëssi dhe përfaqësues të 

Komisionit Evropain – Drejtorisë së përgjithshme për mbrojtje civile evropiane dhe 

aktivitete ndihmës humanitare (DGECO). Stërvitja është organizuar në kuadër të projektit 

të bashkimit evropian, që bashkarisht e implementon APEL Fondacioni nga Rumania 

(aplikanti kryesor), Inspektoriati i përgjithshëm për situata të jashtëzakonshme, Minsitria 

e punëve të mbrendhsme e Rumanisë, Njësia e zjarrfikësve e Republikës Koroacisë, Njësia 

e mbrojtjes civile të regjionit Piemont nga Italia dhe Drejtoriati për situata të jashtzakoshme 

i Ministrisë të punëve të brendhsme të Mali të Zi. Komunën e Ulqin e kanë prezantuar 

Kadro Kurtoviq dhe Almir Lamoviq. 

3. Me Planin për aftësimin profesional të pjesëmarrësve të mbrojtjes dhe shpëtimit të vitit 

2019 i cili është planifikuar me programin e punës të Ministris të punëve të brendshme për 

vitin 2019, është paraparë që të realizohet trajnimi “tejkalimi istresit profesional gjatë 

reagimit në situata krize” për pjesëmarrësit e mbrojtjes dhe shpëtimit. Trajnimi i përmendur 

është planifikuar me qëllim të miratimit të mekanizmave të caktuar të cilët mund të jenë të 

dobishme në tejkalimin profesional të stresit, si dhe trehohet për rëndësinë e ofrimit të 

përkrahjes psiko-sociale të shpëtimtarëve profesionist, vullnetarë dhe pjesëmarrësve të 

tjerë në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit. Nëpërmes përmbajtjeve tematike: ngjarjet 

krize, reagimet e zakonshme dhe roli (joprofesionalëve); sindromi i djegjes dhe pasojave 

të tjera në planin mental dhe fizik tek shpëtuesit; rekomandimet për tejkalimin e stresit 

profesional dhe aplikimi i praktikës së mirë, vijuesit do të jenë në gjendje të të shkëmbejnë 

përvojat dhe të ndërtojnë mekanizmat mbrojtëse nga situatat e stresit nga të cilat janë të 

ekspozuara çdo ditë. 

a) Poashtu me planin e përmendur e trajnimit dhe aftësimit të pjesëmarrësve të mbrojtjes 

dhe shpëtimit të vitit 2019 është paraparë që të realizohet trajnimi “Sistemi i mbrojtjes 

dhe shpëtimit” për pjesëmarrësit e mbrojtës dhe shpëtimit. Ky trajnim është planifikuar 

me qëllim  të njohtimit të pjesëmarrësve të njësive operative me ndryshimet dhe 

plotësime t e Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim. Nisur nga ajo që Ligji për mbrojtje dhe 

shpëtim ligjbazë që i përket punës, kompetencave dhe rolit të përgjithshëm të të gjithë 

subjekteve në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit me realizimin e këtij kursi bazë 

ndjekësit kanë pasur rast që të zgjidhin të gjitha paqartësit lidhur me nocion e sistemit 

të mbrojtjes dhe shpëtimit, lajmrit dhe alarmimit, suatatave të jashtzakoshme, 

subjekteve të sistemit si dhe planifiki i mbrojtjes dhe shpëtimit. 

b) Ministria e punëve të bredshme ka organizuar punëtorinë në temën “Tejkalimi  i stresit 

profesional gjatë reagimit në situata krize” dhe “Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit” në 

Akademinë policore në Danilovgrad për pjesëmarrësit e mbrojtjes 24 maj 2019. Kanë 

marrë pjesë Bledar Ujkashi, Vlado Ivanoviq dhe Simon Stankoviq. 



 
 

 

4. Me Planin për aftësimin profesional të pjesëmarrësve të mbrojtjes dhe shpëtimit për vitin 

2019 i cili është planifikuar me programin e punës të Ministrisë të punëve të brendshme 

për vitin 2019 është paraparë që të realizohet trajnimi “Ofrimi i ndihmës së parë në kushtet 

jashtspitalore” për pjesëmarrësit e mbrojtjes dhe shpëtimit. Trajnimi është aplikuar sipas 

standardeve ndërkomtare (ITLS standardet) me shfrytëzimin e paisjeve më bashkohore në 

këtë lëmi. Kurisi është organizuar në Akadaminë policore në Danilovgrad nga 29-31 maj 

2019. Kanë marrë pjesë 3 zjarrfiksa- shpëtimtarë dhe atë: Allmir Lamoviq, Marko Dediq 

dhe Blesar Ujkashi. 

                      

5. Në kuadër të programit të bashkëpunimit bilateral ndërmjet Ministrisë të punëve të 

bredshme të Malit të Zi dhe Ministrisë të punëve të bredshme të Republikës të Francës 

për vitin 2019 është paraparë që nga kompetencat e mbrojtjes dhe shpëtimit të mbahet 

trajnimi në temën mbrojtja dhe shpëtimi në raste tërmetesh (Niveli SDE1). Për këtë 

Drejtoria për situata të jashzakoshme Ministria e punëve të brendhshme ka organizuar 

trajnimin në temën mbrojtja dhe shpëtimi në rast tërmeti në Akademinë policor në 

Danilovgrad në periudhën 3-7 qershor 2019. Trajnimi e kanë realizuar eksperët francez, 

kapiteni Bernard Grot dhe udheqësi i lartë Brno Fion. Kanë marrë pjesë 2 zjarrfikës – 

shpëtimtarë: Vllado Ivanoviq dhe Simon Stanoviq. 

     
 



 
 

 

                       
6. Në kuadër të ofrimit të ndihmës vendeve fqinje në eliminimin, fikjen e zjarrit të përmasave 

të mëdha në hapësira të hapura, është mbajtur në stërvitje në terren në periudhën nga 1-8 

tetor 2019 në Danilovgrad dhe e njëjta do të jeët pjesë  NICS. Nga Shërbimi i mbrotjes dhe 

shpëtimit i Komunës së Ulqinit kanë marrë pjesë 2 zjarrfikës-shpëtimtarë: Kadro Kurtoviq 

dhe Allmir Lamoviq. 

7. Në bashkëpunim me Ministrin e punëve të brendhshme Drejtorinë për situatat të 

jashtzakosnhme dhe Bashkimin Evropian është realizuar një trajnim shumë në rëndësishëm 

në fikjen e zjarrit në hapësirat e mbylluara dhe e njëjta është mbajtur në Slloveni kur kanë 

marrë pjesë dhe shërbimet mbrojtëse dhe komunave të tjera të Malit të Zi ndërsa shërbimin 

tonë e kanë përfaqësuar respektivisht kanë marrë pjesë zjarrfiksi – shpëtimtari Reihen 

Selloviq. Stërvitja është mbajtur në Lubian nga 22-27 shtator 2019.  

 

6.11.Shërbimi për punë të përbashëta dhe mbrojtjes 

Në Shërbimin për mbrojtje dhe  punë të  përbashkëta gjatë vitit të shkuar janë realizuar punë të 

administrimit  të resurseve njerzore, të regjistrim –arkivimit, si dhe  punë të tjera ndihmëse  teknike 

të domosdoshme  për funksionimin e  të gjithë organeve të administratës lokale. 

Punët dhe detyrat e Shërbimit për mbrojtje dhe  punë të përbashkëta  realizohen në përputhje me 

Ligjin, Statutin e Komunës, Vendimin për organizimin  dhe mënyrën e punës të administratës 

lokale  dhe dispozitave të tjera.  

Në suaza të Shërbimit për mbrojtje dhe  punë të përbashkëta përfshihen:  

- Byroja  për qytetarë 

- Sektrori i  punëve të përbashkëta 

- Sektori  për mbrojtje 

 

Byroja qytetare 

 

Në punët e rregjstrimit rregullisht bëhet pranimi i kërkesave pa pengesat të mëdha respektivisht 

punët që kanë të bëjnë: dhënien e të gjithë llojeve të formulëre, kërkesave, pranon të gjithë llojet e 



 
 

 

kërkesave nga ana e qytetarëve; përpunimi dhe sistematizimi i kërkesave; punët e pranimit të 

shpërndarjes; dorëzimit, dërgimi i letrave nëpërmjet shërbimit postar; regjistrimi dhe azhornimi i 

të dhënata n librin e regjistrit; dorëzimi i aktvendime të gatshëm, përfundimeve, vërtetimeve dhe 

shkresave të tjera palëve nga ana e organeve të administratës lokale; evidentimi i procesit 

administrativ të shkallës së parë, mbajtja e regjistrit; punët interne dhe eksterne të dërgimit të 

letrave, përcjellja, analiza e gjendjen dhe propozimi i masave lidhur me avancimin e organizimit 

dhe puna lidhur me realizimin e funcionit Byroja qytetarëve; Ruatje, evidentimit, marrjes, 

rregullimit, shfrytëzimit, përpunimit e materialeve arkivore mënjanimi i materialit të 

parëndësishëm dhe dorëzimi i materialit arkivor; dhënia e informatave qytetarëve dhe të 

interesuarve të tjerë, subjekteve për realizimin e të drejtës para organeve të administratës lokale; 

bën dhe punë të tjera që janë në kompetncë nga lëmia e saj. 

 

Raporti i punës për Byron e qytetarëve për vitin 2019. 

01- Kabineti i Kryetarit 

- Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................730 

- Libri i regjistrimeve.......................................................................................................3524 

- Vërtetime...........................................................................................................................15 

- Libri i faturave.................................................................................................................487 

Gjithsej.........................................................................................................................4756 

 

02- Shërbimi i Kuvendit 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................129 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................540 

Vërtetime.............................................................................................................................2 

Libri i faturave.................................................................................................................144 

Gjithsej............................................................................................................................815 

 

03- Sekretariati për administrime dhe veprimtari shoqërore 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................306 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................716 

Vërtetime..........................................................................................................................191 

Vërtetime........................................................................................................................1573 

Libreza të punë...............................................................................................................1120 

Libri i faturave...................................................................................................................13 

Gjithsej..........................................................................................................................3919 

 

04- Sekretariati për financa dhe buxhet 

Regjistrimi i shkallës së parë.........................................................................................2829 

Libri i regjistrimeve.......................................................................................................2628 

Vërtetime........................................................................................................................1170 



 
 

 

Libri i faturave.................................................................................................................353 

Gjithsej..........................................................................................................................6980 

 

05- Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qendrueshëm 

Regjistrimi i shkallës së parë.........................................................................................1363 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................627 

Vërtetime.........................................................................................................................145 

Libri i faturave.....................................................................................................................5 

Gjithsej..........................................................................................................................2140 

 

06- Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................907 

Libri i regjistrimeve.......................................................................................................2079 

Vërtetime.........................................................................................................................330 

Libri i faturave.................................................................................................................306 

Gjithsej..........................................................................................................................3622 

 

07- Policia komunale 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................355 

Libri i regjistrimeve.......................................................................................................1379 

Vërtetime...........................................................................................................................15 

Libri i faturave...................................................................................................................45 

Gjithsej..........................................................................................................................1794 

 

08- Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 

Regjistrimi i shkallës së parë.........................................................................................1280 

Libri i regjistrimeve.......................................................................................................2182 

Vërtetime...........................................................................................................................92 

Libri i faturave...................................................................................................................21 

Gjithsej..........................................................................................................................3575 

 

09- Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 

Regjistrimi i shkallës së parë.........................................................................................1158 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................435 

Libri i faturave...................................................................................................................50 

Gjithsej..........................................................................................................................1643 

 

10- Sekretariati për çështje banesore 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................780 

Libri i regjistrimeve...........................................................................................................35 



 
 

 

Vërtetime...........................................................................................................................42 

Libri i faturave.....................................................................................................................1 

Gjithsej...........................................................................................................................858 

 

11- Shërbimi i mbrojtjes dhe i punëve të përbashkëta 

Regjistrimi i shkallës së parë.............................................................................................59 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................605 

Libri i faturave.................................................................................................................670 

Gjithsej..........................................................................................................................1334 

12- Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................123 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................355 

Vërtetime............................................................................................................................12 

Libri i faturave...................................................................................................................47 

Gjithsej............................................................................................................................537 

 

13- Qendra për sistem të informacionit 

Regjistrimi i shkallës së parë...............................................................................................7 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................126 

Libri i faturave.....................................................................................................................8 

Gjithsej............................................................................................................................141 

 

14- Shërbimi i kryeadministratorit 

Regjistrimi i shkallës së dytë...........................................................................................476 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................220 

Libri i faturave.....................................................................................................................3 

Gjithsej............................................................................................................................699 

 

15- Shërbimi i kryearkitektit 

Regjistrimi i shkallës së parë...........................................................................................391 

Libri i regjistrimeve.........................................................................................................229 

Libri i faturave.....................................................................................................................4 

Gjithsej............................................................................................................................624 

Posta e pranuar.....................................................................................................................2079 

Posta në emër.........................................................................................................................711 

Vërtetim –kthesa..................................................................................................................2309 

Fatura...................................................................................................................................2425 

Dërgesa me postë.................................................................................................................8552 

Gjithesej.............................................................................................................................16276 

 



 
 

 

Sektori për punë të përbashkëta 

Kryen punë që kanë të bëjnë  me  punët:  e mirëmajtjes,mirëmbajtjes teknike të objektit ku janë të  

vendosur  organet e administratës lokale  dhe udhëheqësia lokale: Punët e  evidentimit dhe 

raportimit në lidhje  me shfrytëzimin e duhur të hapsirën zyrtare të komunës dhe mjetet  themelore 

dhe investarit të imët  dhe propozim masa për të  njëjtin. Punët e sigurimit të nëpunësve dhe 

pasurisë të administratës lokale dhe udhëheqësisë lokale, punët e furnizimit me material shpenzues 

zyrave dhe inventarë tjetër të imtë, pajisja me mall tjetër dhe shërbimi për mirëmbajtjen për nevojat 

e të gjithë organeve të administratës lokale dhe udhëheqësis lokale – punët e evindentimit të 

shfrytëzimit, mirë mbajtjes dhe evidentimit të automjeteve zyrtare – punët në ofrimin e shërbimeve 

hoteliere për nevojatë e të gjithë administratës lokale dhe udhëheqësis lokale – punët për 

mirëmbajtjen e higjienës e të gjthë hapësirave zyrtare të Komunës; përgatit planin dhe raporton 

lidhur me realizimin e procesit të prokurimeve publike nga kompetencat që i përkasin këtij 

Shërbimi; punët përgatitore për raportim ndaj trezorit në formularët e paraparë; bënë edhe punë të 

tjera që janë në kompektencë në këto lëmi. 

Në vitin 2019 kemi hartuar planin e prokurimeve publike dhe ia kemi ofruar nëpunësit të autorizuar 

për këto punë për veprim të mëtutjeshëm për prokurime publike dhe atë: 

1. Materiale zyrash 

2. Mjete për mirëmbajtjen e higjienës 

3. Derivate (benzin, naftë) 

4. Mirëmbajtja e parkut të automjeteve është me rëndësi të theksohet që procedura e 

prokurimit publik është bërë 3 herë por nuk ka pasur ofertues tl interesuar. 

5. Kontrolli teknik dhe regjistrimi 

6. Sigurimi i pijeve joaloolike për bufen e Komunës. 

Në punët e mirëmbajtësit është bërë mbilëqyrja e përditshme e ndërtesës, ngohjesm ftohjesm 

rrymës, poshatu janë bërë meremetime dhe të tjera që janë në kompetecë të mirëmbajtësit. 

Parku i automjeteve të Komunës: 

Parku numron 17 automjete prej të cilëve 3 janë të prishur dhe atë: Lada Kalina UL-CG- 042 (viti 

2004), Dacia Solenza  UL-CG-057 (viti 2003) dhe Opel Omega UL-CG-041 (viti 1996), Mercedes 

280 E UL-CG-001 (viti 2007), Volsfagen polo UL-CG-052, Reno Magane (viti 2007) UL-CG-

055, Reno Megane (viti 2006, UL-CG-054), Opel Astra (viti 2006) UL-CG-053, Lada Niva viti 

2003 UL-CG-049, ia kemi dhënë në shfrytëzim Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Dacia 

Solenza viti 2003 UL-CG-050, Dacia Solenza viti 2003 UL-CG-051, Opel Astra UL-CG002, Opel 

Astra UL-CG131, Opel Astra UL-CG015, Opel Astra UL-CG130, Opel Astra UL-CG-132, Opel 

Astra UL-CG-092. Në muaj janë dhënë urdhërat për udhëtim për këto organe: 

Kabineti i kryetarit  

Mercedes 280 UL-CG-001 



 
 

 

Renault Megan UL-CG-055 

Shërbimi i Kuvendit 

Opel Astra UL-CG-002 

Sekretariat për financa dhe buxhet 

Opel Astra UL-CG – 053 

Dacia Solenza UL-CG – 051 

Policia komunale 

Opel Astra UL-CG –130 

Opel Astra UL-CG-132 

Wolsfagen polo UL-CG-052 

Renault Megan UL-CG-054 

Shërbim i punëve të përbashkëta 

Dazia Solenza UL-CG-050 

 

Në punët e mirëmbajtjes të parkut të automjeteve mund të veçojmë se janë bërë: 3 servisime të 

mëdha, 13 servisime të vogla dhe ndrime gomash (dimër-verë për 5 automjete). 

Korierët – shpërndarësit 

Korierët – shpërndarësit në kuadër të veprimit të punëve të tyre në periudhën e përfshirë në raport, 

i kanë dërguar qytetarëve, personave juridik dhe organeve shtetërore: kërkesa 482; aktvendime 

2961; njoftime 274, shkresa  566,  vendime 62, thirje 138, kushtet urbanistiko teknike 121, ankime 

4, kontrata 12, ankesa 15, plotësime të kërkesave 18, përgjigje në padi 12, përgjigje në kërkesa 52, 

informacione 30, dërgimi i pëlqime 25,  akt-urdhër 6, urgjenca 15, revizione 2-7-5,  lutje 3, 

përgjigje në ankim 2, vërtetim 12, ekstrakte 16, plotësimi i ankimit 6, padi 45, këthim i faturës 27, 

njoftime 274, ftesat 2650. 

 

Sektori i mbrotjes 

Kryen punët që kanë të bëjnë me: sigurimin dhe mbrotjen e objektiti ku janë të stancionuar të gjithë 

organet e administratës lokale dhe udhëheqësis lokale; punët e sigurimit të të punësuarëve dhe 

pasurisë duke shfrytëzuar mjete bashëkohore (video survejim etj), evidencën e ardhjes në punë 

dhe largimit nga puna të funcionarëve , zyrtarëve dhe nëpunsëve lokal dhe palëve jashtë orarit të 

punës, kontrollimin dhe raportimin për pranimin adekuat të sistetemit për evidentimin e të ardhsje 

apo shkuarjes nga puna të funcionarëve, zyrtarëve dhe nëpunësve lokale në hapërsirat zyrtare gjatë 

orarit të punës; marrjen e masave dhe aktiviteteve nëplanin e pengimit dhe manjanimit të rrezikut 

nga risqet e rregullta dhe të jashtëzakonshme; bashkëpunim me të gjithë organet e administratës 

lokale dhe udhëheqësis lokale veprimit i të cilëve mudn të shkaktojë rrezik potencial të rregullt 

apo të jashtë zakonshëm; bashkëpunimi me organet e tjerë shtetërore dhe ndërmarrjet nga 

veprimtaria e këtij sektori; bënë dhe punë të tjera që janë në kopetencë në këto lëmi. 

 



 
 

 

Theksojmë që në përputhje me Ligjin për mbrotje e personave dhe pasurisë një ndër kriteriumet e 

rëndësishëm është ajo që ligji parasheh më së paku 4 të punësuar të cilët duhet të kenë leje 

respektivisht çertifkata për kryerjen e punëve të mbrojtjes fizike, e ky organ ka vetëm 2 ekzekutues 

në këto punë (rojëtarë të natës) e kjo jo rallë herë na krijon probleme në fukcionimin normal të 

këtij Shërbimi sepse jemi të detyruar gati çdo herë që edhe nëpunësit tjerë të këtij Shërbimi ti 

vendosim në këto punë derisa të zgjidhet ky problem. 

 

Portieri: 

Në punët e portierit tani kemi vetëm 1 ekzekutes e në këto punë duhet të jenë 2 me qëllim të 

kryerjes të të gjitha punëve që dalin nga rregullorja e rëndit shtëpiak e Komunës së Ulqinit numër 

8/2017 të datës 03.03.2017 lidhur me nbajtjen e evidencës për ardhjen dhe daljen etë punësuarëve 

ne fillim, gjatë dhe në fund të orarit të punës dhe hyrjen-daljen e palëve. 

Punët ndihmëse teknike 

Gjatë vitit 2019 janë bërë punë në mirëmbajtjen e objektit dhe paisjesve për ndërtesën e komunës, 

nga të cilat veçojmë: 

- Është bërë dezinfektimi dhe dezinsekcimi i hapësirave në ndërtesën administrative të 

komunës 

- Është bërë servisi i rregullte i aparateve kundër zjarrit për tërë ndërtesën 

- Është bërë blerjen e një klime për sallën e vogël 

- Është bërë servisimi i rregullt i klimave dhe paisjeve të tjera për ngrohje 

- Është bërë sanimi i dhe pullazi në zyrën e Sekretariati për Administratë dhe Veprimtari 

Shoqërore në Katërkollë që ka qenë në gjendje jo të mirë 

- Është bërë riparimi i rampën hyrëse në parkimin e ndërtesës. 

 

6.12 Qendra për sistem të informacionit 

Me Vendimin të organizimit dhe mënyrës të punës të administratës lokale (Fletorja zyrtare Mali i 

Zi – dispozitat komunale” 16/12, 33/13, 13/14, 23/14, 11/15, 6/17, 41/17, 51/17 dhe 30/18) Qendra 

për sistem të informacionit është pezulluar si shërbim i veçantë. Me Regullorene  organizimit të 

brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës Kabineti i Kryetarit të Komunës numër 01-

1335/19-3 të datës 29.08.2019, në kuadër të Kabientit të Kryetarit formohet Sektror për sistem të 

informacinot i cili merr të gjitha kompetencat e Qendrës dhe bënë punët profesionale informative 

që kanë të bëjnë me: 

- Organizimin, planifikimin dhe realizimin e sistemit të informacionit të Komunës, 

- Organizon fukcionimin e zgjidhjeve të informacionit për Kuvendin e Komunës, kryetarin 

e Komunës, organeve të administratës, me qëllim të vënies sistemit informativ të njësuar, 



 
 

 

- Me planifimin dhe pjesëmarrjen në projektimin, inplementimin dhe realizimin e sistemit të 

informacionit në Komunë, bënë planin, propozon dhe organizon implementimin e 

sistemeve të reja programore dhe kujdeset për avancimin e atyreve ekyistues, në përputje 

me kërkesat e funkcionit të pandërprer të sistemit të informacionit. 

- Kontrollin e fukcionimit të përpunimit automatik të të dhënave dhe merr masa në 

përmirësimin dhe rritjen e efikasitetit të sistemit të informacionit në tërësi dhe në këtë 

drejtim përpunon detyra projektuese dhe merr pjesë në hartimin e projekteve dhe realizimin 

e sistemit të informacionit; 

- Harton dhe realizon planet, trajnimet dhe aftësimet për shfrytëzuesit e teknologjisë 

informative dhe sistemit; harton plane për paisje, sigurimin e paisjeve dhe merr masa për 

mirëmbajtje e kompjuterëve dhe paisjeve të rrjetit dhe mjeteve; 

- Kujdeset për funkcionimin e rrjetit kompjuterik dhe shkëmbimin e të dhënave në ta 

- Organizon dhe aplikon masat në mbrojtjen e të dhënave; 

- Evidenton të dhënat në regjistrisë e të dhënave personale si dhe mbrojtjen e të njëjtave; 

- Bënë punët me të cilat sigurohet transparenca e punës së organeve të Komunës dhe 

pjesëmarrja e qytetarëve lokal në kryerjen e punëve publike; udhëheq dhe azhornon web 

faqene e Komunës. 

- Bënë dhe punë të tjera nga kompetencat komunale në këtë lëmi.  

Sektori për sistem të informacionit të Komunën e Ulqinit gjatë vitit 2019, krahas mirëmbajtjes të 

përditshme të sistemit dhe përkrahje të shfrytëzuesve të tij  ka realizuar një sërë aktivitetesh me 

qëllim të zhvillimit dhe avancimit IT infrastrukturës, nga të cilët veçojmë: 

- Vënia e aplikacione te reja softverike 

1. Softveri i njësuar i cili përfshinë vërtetimin, pagesën dhe kontrollin e të ardhurave 

lokale komunale 

Gjatë vitit 2019 Sektori i sistemit të informacionit ka vazhduar me aktivitetet të cilat kanë të bëjnë 

mezhvillimin dhe implementimin e zgjidhjeve softverike për vërtetimin, pagesën dhe kontrollin e 

këtyre të dhënave 

- Tatimi në patundshmëri 

- Taksa turistike 

- Kompenzimi për paisjen komunale të tokës ndërtimore 

- Kompenzimi për vërtetimin, shfrytëzimin e përkoshëm të tokës në pajstim me Planin e 

objekteve të përkoshme 

Kompenzimi për shfrytëzimin e rrugëve komunale: 

a) Kompensimi  për vendosjen e  tubacioneve,  të ujësjellësit dhe kanalizimit. 

b) Kompensimi  për shfrytëzimin e  objekteve komerciale  të cilëve i është mundësuar qasja  nga 

rruga e komunës  ose nga  ata të pakategorizuara krahas së cilave zhvillohet  veprimtaria;  

c) Kompensimi vjetor për  tubacione e ujit 

 



 
 

 

Kontributi i anëtarësimit 

Të punësuarit në Sektrorinë për sistemin e informacionit kanë organizuar disa kurse për 

shfrytëzuesit e softverit, kanë përcjellur implementimin e përditshëm të shfrytëzimit të 

aplikacioneve (hartimi i logarisë, aktvendimeve, evidentimi, raporti dhe fukcionimet të tjera).Të 

njëjta gjatë vitit edhe më tej janë zhvilluar me dhënien e fukcioneve të reja sipas nevojave të 

shfrytëzuesit.  

1.1 Në kuadër të aplikimit për tatim në patundshmëri dhe taksës turistike janë shtuar këtë 

fukcione dhe ndryshime: aplikimi për skenin e fletdeërgesave, raporti i ri ndaj kërkesave 

të shfrytëzuesve 

1.2 Në kuadër të moduleve për paisjen komunale të tokës ndërtimore, janë implementuar 

ndryshime në pajtim me vendimin e ri dhe është zhvilluar moduli i ripër vërtimin e pagesës 

dhe kontrollit të kompenzimit për paisjen komunale të tokës ndërtimore për objektet e 

paligjshme. 

1.3 Në kuadër të modulit për kontribuin e anëtarësisë është realizuar zhvillimi i fukcionalizimit 

për pagesa të dhunëshme dhe regjistrime; 

1.4 Është realizuar projekti i të dhënave dhe iniciuar prokurimi publik për përpunimin e 

moduleve shtesë që kanë të bëjnë me këtë të ardhura: 

- Moduli për vërtetimin, pagesën e kontrollit e tatimit dhe mbitaksësë në të ardhurat e 

personave fizik 

- Moduli për vërtetimin, pagesën dhe kontrollin e taksave komunale 

- Moduli për vërtetimin, pagesën dhe kontrollin e taksës të banimit për persona jurik, si dhe 

mundësia e evidencës të pagesës për persona fizik. 

Zhvillimi dhe implementimi i të njëjtve vazhdon dhe në vitin 2020 meçgjë rrumbullaksohet 

zgjidhja komplete e softverit për të ardhurat lokale të Komunës së Ulqinit. 

2. Migracioni i trezorit 

- Për shkak të rregullsive të përkoshme në punën e aplikimit të trezorit në kuadër të 

Sekretariatit për financa dhe buxhet është realizuar migracioni i bazës ekzistuese të trezorit 

në serverin e ri infrastrukturor (Window server 2016 R2 në të cilin është reinstaluar SQL 

Server 2005 si versioni më i përsosur kompatibil SQL me bazën aktuale) dhe lidhja e 

aplikimeve ekzistuese me të. Me këtë krijohen kushte për zhvillim e aplikacionit më të 

avancuar të trezorit që është planifikuar me buxhetin e evitit 2020 

3. Softveri për testim elektronik të kandidatëve 

- Sektro për sistem të informacionit në bashkëpunim me Ministrinë e pushtetit lokal ka marrë 

pjesë në implementimin e aplikimit për testimin elektronik të kandidatëve në kuadër të këtij 

projektit janë organizuar trajnime dhe aktivitete të tjera për fillimin e shfrytëzimit të 

aplikimit nga ana e administratës lokale. 

Infrastruktura hardvarike, rrjeti dhe sigurimi 



 
 

 

Sektori për sistemin e informacionit për ndryshimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës hardvarike 

ka incicuar prokurimin publik të kompjuterëve e cila nuk është realizuar. 

Është realizuar detyra programore për ndërtimin e projektit kryesor survejimi me kamera në bazë 

të kërkesës të Shërbimit të mbrojtjes dhe punëve të përbashkëta 

Monitorimi dhe mirëmbajtja e të gjithë pjesëve të rrjetit si dhe backup i rregullt i pjesëve kritike 

të bazës. 

Implementing i log fajlave në të gjithë nivelet e aplikimit të shënimit dhe ruatjes së të gjthë 

aktiviteteve të shfrytëzuesve që kanë të përbëjnë me aplikimin e të ardhurave lokale publike. 

Azhornimi Proxy servera dhe ACCESS listës. 

 

Janë vazhduar aktivitet për lejen e qasjes shfrytëzueseve sistemi i ri storage me autorizme të 

caktuara i cili mundëson fajl sharing në kacitet më të shpejt dhe më të madh. Me implementinin e 

këtij sistemi është siguruar zgjerimi i kapaciteteve për ruajtjen dhe arkivimin e dokumentave 

elektronike në kuadër të sistemit DMS i cili është nëfukcion në Komunën e Ulqinit.   

 

- Mail hosting dhe implementimit Microsoft office 365 me qëllim të sigurimi të interfejsit më 

të mirë dhe servis e-mail më stabil (availability 99.999%) për adresat në domenin ul-gov.me. 

Qendra për sistemin informativ ka implementuar microfsoft office 365 dhe Microsoft Exhchange 

in cili njëkohshisht posedon dhe funkcionalistet më të madh për përdoruesit (“web interface”, 

“calendar”, “groups” dhe qasje në në tërë këtë për numër më të madh të përdoruesve). Në procesin 

e implementimit të të njëjtit intenzivisht kemi punuar me qëllim që të sigurojmë kalimin më të 

shpejtë dhe më të lehtë të shfrytëzuesve me “down time” periudhën sa më të shkurt. Për çdo email 

është backup dhe arkivimi i të dhënave si dhe reinstalimi i adresave në kompjuter dhe telefonin e 

shfrytëzuesit. 

 

-Transparenca: në vitin 2019 Sektori për sistemin e informacionit ka anular domenet 

opstinaulcinj.com dhe komunaeulqinit.com dhe ka rezervuar domene të rinj nëpërmes Ministrisë 

së Ekonomisë domenet komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me ulcinj.me. UL-GOV.me edhe me tej 

qëndron si domeni kryesor i Komunës së Ulqinit. Sektori për sistem të informacionit ka marrë 

pjesë në punëtorinë e Minsitrsë për adminitratë lokale dhe ka marrë pjesë në aktivitet në 

përpunimin e orientimeve për stadartizimin e web prezantimin të të jhë komunave si dhe trajnimet 

për shfrytëzimin e moduleve dhe participimin për publikim e thirrjeve publike dhe njoftimeve që 

kanë të bëjnë në ndikimin në mjedisin jetësor. 

 

Me qëllim të përmirësimit të transparencës në Komunën e Ulqinit Sendra për sistemin e 

informacioni  në bashkëpunim konstant me shërbimin e Kuvendit të Komunës, në veb faqen e 

komunës ka bërë publikimin e seancave të Kuvendit, duke kyçur ftesën me kohë, përmbajtjen e 

seancave, materialin përmbledhje, shënimet audio nga vetë seanca, miratimin e vendimeve dhe 

dokumentave të tjerë.  



 
 

 

Në bashkëpunim me Kabientin e Kryetarit në veb faqen e Ulqinit janë publikuar informtat për 

aktivitete e përditshme dhe mbledhjet e kryetarit të Komunës. 

Në bashkëpunim me organet e tjerë në veb faqen e Komunës për çdo ditë janë publikuar: 

prokurimet publike, diskutimet publike, programet, kontrata, vendimet dhe të ngjajshme. 

 

Sistemi për evidentimin e hyrjeve dhe daljeve të punëtorëve të Komunës së Ulqinit: sipas 

Vendimit të kryetarit të Komunës për shfrytëzimin e evidencës e hyrjes dhe daljeve të punësuarëve, 

është zgjeruar numri i licencave dhe janë siguruar kartelat për të gjithë të punësuarit në Komunë. 

Sektori ka përgatitur raportet mujore me kërkesë të kryetarit të Komunës. 

 

 

7. Shërbimi i Kabinetit të Kryetarit 

Shërbimi profesional – Kabineti i Kryetarit të Komunës kryen punët nga lëmi i kryerjes të detyrës 

të funckionit të kryetarit të Komunës në pjesën e harmonizimit të punës të organeve të 

administratës, definimin e draftit dhe propozimit të vendimit dhe dispozitave të tjera, rregullores, 

metodologjisë, udhëzimeve dhe aktvendimeve nga kompetencat e kryetrarit të Komunës. 

Kryetari i Komunës rregullisht ka organizuar kolegjumin në të cilin është debatuar për aktualitete 

dhe problematikat në fukcionimin e punës të organeve të administratës, janë sjellur përfundime 

dhe urdhëresa të caktuara organeve të administratës lokale dhe shërbimeve publike. Gjatë vitit 

2019 janë mbajtur 24 kolegjijume në të cilat janë sjellur 89 përfundime (në 2018 17 kolegjiume 

dhe 59 përfundime).  

Vendimet, përfundimet dhe urdhërat e sjella në Kolegjiumin e Kryetarit të Komunës i kanë 

aplikuar udhëheqësit e organeve të administratës lokale. 

Kabinetit të Kryetarit të Komunës në vitit 2019 i kanë mbritur 1984 kërkesa eksterne dhe interne, 

dhe nënshkresa të tjera nëpërmjet librit intern të dorëzimit (në 2018 2086), të cilët në mënyrë 

azhure janë përcjellur organeve përkatës të administratës lokale dhe ndërmarrjeve publike dhe 

institucioneve si dhe organeve shtetërore dhe shërbimeve publike. Është avacuar sistemi elektronik 

i administratës respektivisht sistemi për administrimin elektronik të dokumenteve (puna 

elektronike dhe kancelarike) dhe është vazhduar në avancimit e sistemit për pranim elektronik, 

selekcionimin, nisjen dhe shkëmbimin e dokumenteve. 

Ekipi operativ për situata të jashtë zakonshme 

Stuhia e datës 09.07.2019 

Më 09 korrik rreth mesnate, territorin e komunës së Ulqint e ka përfshirë stuhi – erë e fortë e 

përcjellur me vetëtima dhe rreshje të mëdha që kanë shaktuar dëme të mëdha në objekte, automjete, 

plazhe dhe bare në plazhe dhe të mbjellura bujqësore. Janë dëmtuar 2 shtylla të mëdha elektrike 

për shkak një pjesë e komunës ka mbetur pa u furnizuar me energji, respektivisht 2 trafo në Kllezën 



 
 

 

dhe në Shtoj pa furnizim. Ekipi operativ është takuar me 10 korrik 2019 në orën 10:00 dhe përsëri 

në orën 23:00. 

Komision komunale për fatkeqësi komunale menjëherë ka filluar nga puna, dhe Komunën e 

Ulqinit me këtë rast e vizitoj ministra Vuçinoviq në cilësin e kryetares të Komisionit shttëror për 

fatkeqësi elementare. 

Nga era janë shkatëruar – janë zgullur një numër i madh i pemëve, pishave, ndërsa nga rënia e 

drurëve janë dëmtuar 44 automjete. Ekipet q[ janë formuar për mënjanimin e pasojave kanë punar 

tëtë natën dhe në mëngjes në orën 04:00 janë liruar të gjithë rrugët nga drurët e rëna ndërsa 

përfaqësuesit e CEDIS-it kanë punuar në sanimin dhe montimin shtylave të reja. Me këtë fatkeqësi 

për fat nuk ka pasur të lënduar dhe as nevojë për evakuim, pa marr parasysh se sezoni ka qenë në 

rrjedh dhe në qytet ka qenë një numër i madh i mysafirëve. Vlera e dëmit është caktuar në masën 

cca 1 milion euro. 

7.1 Punët protokolare dhe bashkëpunimi  

Në periudhën e përfshirë në raport, kryetari i Komunës ka realizuar bashkëpunim të suksshëm me 

zyrtarë nga vendi dhe jashtë, diplomatë, investitorë vendas dhe të huaj, kryes të punëve, 

përfaqësues të bankave ndërkombëtarëve, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe 

lokale jofitimprurëse dhe subjekteve të tjerë. Takime e organizuara kanë pasur për synim zgjidhjen 

e probleme ekzistuese në territorin e Komunës së Ulqinit, si dhe planet e ardhshme dhe projekete 

për zhvillimin e ekonomisë, bujqësi dhe kulturës të qytetit të Ulqini. 

 

Kryetari i Komunës së Ulqinit në vitin 2019 është takuar me: 

- Kryeministrin e Qeverisë të Malit të Zi, Dushko Markoviq disa herë  

- Kemal Purishiq, ministri i punës dhe përkujdesjes sociale në Qeverinë e Malit të Zi, 

18.02.2019  

- Maria Vuçinoviq, ministre pa portofol në Qeverinë e Malit të Zi dhe kryetare e Komisionit 

për fatkeqësis natyrore, 03.04.2019 dhe 11.07.2019 

- Fillip Vujanoviq, president nderi i Malit të Zi, 08.04.2019 

- Ambasadori i Republikës së Kinës, Liu JIN, 06.04.2019 

- Ambasadori i Polonisë, Artur Dmuchovski, 05.04.2019 

- Ambasadorja e Turqisë, Songul Ozan, 11.04.2019 

- Ministrii Kulturës Aleksandar Bogdanoviq, 12.04.2019 

- Ambasadorja e SHBA-së Judy Rising Rainke, 14.06.2019 

- Ambasadori i Emirateve të Bashkuara, Abdull Salam Harep Obajd Al Rumaidhi, 

06.08.2019 

- Përfaqësuesit e grupit parlamentarë të Republikës së Turqisë, Erol Kavunce, me 

përfaqësuesit e Parlamentit Turk, ambasadoren e Turqisë dhe përfaqësuesit e TIKË, 

18.09.2019 

- Delegacioni i Këshillit për integrimeve evropiane i Kuvendit të Malit të Zi, me deputetin 

Sllaven Raduloviq, 11.10.2019 



 
 

 

- Ambasadiri i Shqipërisë, Ridi Kurtezi, 06.04.2019 

- Ambasadori i Republikës së Kroacisë, Veselko Grubishiq, 06.04.2019 

- Ambasadori i Kosovës Skender Dyrmishi, 06.04.2019 

- Ambasadori i Kosovës, Ylber Hysa, 06.10.2019 

 

Janë mbajtur takime të rregullta me përfaqësuesit të CEDIS-t, Drejtorisë së Komunikacionit, 

Drejtorisë të Ujërave të MZ, Procon SHPK, Vodacom SHPK, Mision e bankës KFW, Misionin e 

Bankës evropiane për investime, përfaqësuesve të Ministrisë për Zhvillim të Qendrueshëm dhe 

Turizëm, Drejtorisë së Tatimeve, dhe inspeksioneve të tjera në temën kontrolli i ndërtimit, 

Janë mbajtur mbledhje të rregullta të Trupit koordinues për përgatitjen dhe përcjelljes e rrjedhë së 

sezonit turistik. 

Kur është në pyetje bashkëpunimi ndërkombëtar dhe regjional, gjatë periudhës së përfshirë në 

raport kryetari i Komunës me bashkëpunëtor ka vazhduar me punën në vënien e forcimit të 

bashkëpunimit me organizatat ndërkombltare, me diplomat të huaj në Mal të Zi, qytete, regjione, 

dhe kompani nga jasht.  

Publiku dhe manifestime 

Puna e këtij organi të administratës lokale bazohet në parimin e publikut dhe transparencës, duke 

i ofruar informacione qytatarëve, organizatave joqeveritare dhe opinion të përgjithshëm. Gjatë vitit 

2019 janë organizuar pjesëmarrje në emisionet televizive dhe në radio, janë dhënë intervista dhe 

kumtesa nga ana e kryetarit dhe zyrtarëve të autorizuar të administratës lokale. 

Kontribut të rëndësishëm në informimin e plotë dhe të shpejtë të qytetarëve lidhur me të drejtat e 

tyre dhe obligimet, kompetencat dhe punët e administratës lokale, ngjarjeve, konkurseve publike 

si dhe programeve për projektet e akteve të prëgjithshme janë dhënë nëpërmes azhurnimeve të 

rregullta në faqen zyrtare të internetit të Komunës. 

Veçojmë shënimin e Ditës së Ulqinit me datën 6.04.2019 ku është mbajtur seanca solemne e 

Kuvendit ku kanë marrë pjesë një numër i madh i mysafirëve nga Mali i Zi dhe rajoni. Me këtë 

rast është mbajtur  programi disa ditor kulturo sportiv ku kanë qenë të pranishëm zyrtarë nga korri 

diplomatik, organeve shtetërore, komunave të tjera dhe organizatave ndërkombëtare. 

Komuna e Ulqinit në periudhën e përfshirë në raport ka financuar dhe përkrahur një numër të 

manifestimeve kulturore që janë organizuar nga ana e organizatave jo qeveritare ose nga ana e 

shoqatave kulturo artistike. 

Veçojmë disa nga aktivitet më të rëndësishme kulturore dhe manifestimet të cilat janë mbajtur nën 

patronatin e Komunës, ose e njëjta ka qenë donator, në bashkëpunim me Organizatën turistike apo 

Qendrën për Kulturë. 



 
 

 

1. Koncerti i muzikës klasike në sallën e Qendrës për Kulturë me rastin e Ditë Shtetësisë, 

21.05.2019 

2. Dita e Komunës së Ulqinit 

3. Të gjithë për Turizëm 

4. Pranvera në Anë të Malit 

5. Dolcinium festival – festivali folklorik 

6. Old Timer 

7. Panairi i librave 

8. Kalimera poetike 

9. Skena Verore 

10. Nata e bamjeve 

11. Panairi i artizanateve 

12. Seanema festival i filmit 

13. Fashion Night 

14. Miss Globe 

Në periudhën e raportin  kryetari i Komunës së Ulqinit dhe organet e administratës lokale kanë 

bërë përpjekje maksimale për zhvillimin e sportit në Komunën tonë. Për këtë qëllim për klubet 

janë ndarë mjete të konsiderueshme finaciare por dhe rezultatet nuk kane munguar.  

Në periudhën në raport, Komuna e Ulqinit ka siguruar dhe libra për nxësësit fillestarë në shkollat 

e territorit të Komunës së Ulqinit. 

Kryetari i Komunës, në kërkesë të tyre ka pranuar në takim një numër të madh të qytetarëve dhe 

përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme. 

8. Vlerësimi i gjendjes dhe propozimi i masave 

 

8.1 Vlerësimi i gjendjes 

Raportin për këtë vit në pjesën më të madhe e ka shënuar bllokada e të gjithë llogarive të Komunës 

së Ulqinit me vendim të Gjykatës së Apelit në dobi të Rekreaturs SHPK. Fakti që llogaria ka qenë 

në bllokadë 209 ditë dmth 7 muaj shw aw gjitswj mw këtë vendim është paguar 6.486.574,89 euro 

flet qart për kompleksitetin e problemit dhe me të vertetë duhet ti shprehet lëvdata organeve të 

administratës lokale për tejkalimin e këtij problemit të rëndë, sigurisht më të rëndit në historinë 

më të re të qytetit.Pa pompozitet, defetizim dhe besim në mundësit e veta, me përkrahje të 

jashtzakonshme dhe ndihmën e Qeverisë të Malit të Zi është tejkaluar ky problem. Është kënaqësi 

të konstatohet mirëkuptimi dhe durimi i të punësuarëve të secilit dhe nëpërmes sindikatës, sepse 

gjatë kësaj periudhe nuk kanë qenë në mundësi të marrin të ardhurat e tyre.  

Nga kjo çfarë veçuam kemi mbetuar mrapa me shlyerjen e rregullt të obligimeve e veçmas nuk 

kemi mundur ti qasemi aktiviteteve insvestuese. 



 
 

 

Krahas mangësive të përmendura që ndikojnë në udhëheqen kualitative dhe menaxhimin jemi 

qasur forcimit të kapaciteteve administrative, për çgjë më së miri dëshmojnë aktet e miratura në 

Kuvendin Komunal, përfundimet nga kolegjijumi i kryetarit të Komunës, mbledhjet e Trupit 

koordinues për përgatitjet dhe realizimin e sezonit turistik etj.  Nga kjo pjesë veçojmë miratimin e 

disa dokumentave strategjik si është Statuti i Komunës, i cili nuk ëshlt ndruar që nga viti 2012 e 

që tani është harmonizuar me Ligjin më të ri të administratës lokale. 

Për administrim kualitativ të organeve lokale dhe për nevojat kualitative të servisimit të qytetarëve 

dhe personave juridik, është miratuar një set procedurash, respektivisht libri i procedurave sipas të 

cilit janë të obliguar të veprojnë organet e administratës lokale dhe dorëzuesit e kërkesave, e që 

përmban udhëzime për palët, si të sillen dhe në cilat adresa të kërkojnë plotësimin e kërkesave të 

tyre. Veçojmë sjelljen e procedurave sipas sekretariateve dhe shërbimeve:  

Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore: 

- Procedura për mënyrën e shfrytëzimit të pushimit vjetor 

- Procedura për themelinin e marrëdhënies së punës dhe plotësimin e vendit të punës 

Sekretariati për financa dhe buxhet: 

- Kapitulli 1, lëmia dhe përfshirja e rregullativave finaciare 

- Kapitulli 2, buxhetimi dhe planifikimi strategjik 

- Kapitulli 3, procedurat interne finanaciare dhe legjislacioni financiar 

- Kapitulli 4, organizimi i departamentit për financim më përshkrim të vendeve të punës 

- Kapitulli 5, raportimi financiar duke përfshirë menaxhimin e obligimeve të pakryera 

- Kapitulli 6, përcjellja financiare 

Sekretariti për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm:  

- Dhënia e kushteve urbanistiko teknike 

- Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa leje 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit: 

- Mënyra e punës në Sekretariatin për veprimtari komunale 

- Vërtetimi i kompenzimit për paisjen komunale të tokës ndërtimore 

- Vlerësimi i ndikimit në mjedisin jetësor 

- Procedura nga lëmi i komunikacionit 

- Procedura për shfrytëzimin e objekteve të përkohshme 

Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik: 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejtave të kërkesave të dorëzuara për kategorizimin e 

objekteve hoteliere; 



 
 

 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejteva të kërkesave për ushtrimin e veprimtarisë 

hoteliere dhe ofrimi të shërbimeve hotelerike më amvisëri; 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejtave të kërkesave të dorëzuara për ndërpreprjen e 

ushtrimit të veprimtarisë; 

- Të dhëna internet për realizimin e të drejtësë to kërkesave të dorëzuara për dhënien e lejeve 

për ushtrimin e veprimtarisë hoteliere, 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejtës të kërkesave të dorëzuar për zanate 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejtës për kërkesa të dorëzuara për mbajtjen e muzikës 

në objekte hoteliere 

- Të dhëna interne për realizimin e të drejtave në kërkesat e dorëzuar për dhënine e aktev për 

ujin. 

Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 

- Kompetencat dhe organizimi i punëve i Sekretariatit për mbrojtje të pasurisë 

- Të dhëna interne, rregullat e Sekretariati 

- Skema organizative 

- Sistemi i udhëheqjes së punëve 

Kabineti i kryetarit të Komunës 

- Rregullat e punës të zyrtarëve për komunikim 

Shërbimi i policisë komunale 

- Procedure e mbikëqyrjes të inspekcionit 

- Ekzekutimi 

- Urdhëresë për kundërvajtje 

- Procedurë e mbikëqyrjes komunale 

Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit 

- Rregullorja e mirëmbajtjes dhe riparimi i paisjeve 

- Rregullorja e mbajtjes dhe rregullimi i mjeteve të udhëtimit 

Shërbimi i punëve të përbashkëta dhe mbrojtjes 

- Lista e kategorizimit të materialit të regjistrua me afatet e ruajtjes së lëndeve 

- Procedura interne për dhënien e urdhëresave për udhëtim 

- Rregullorja për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të automjeteve të Komunës së Ulqinit 

Shërbimi i kryearkitektit të qytetit: 

- Procedura e dhënies së pëlqimit në zgjidhjet ideore 



 
 

 

- Procedura e refuzimit të kërkesave për dhënien e pëlqimit në zgjidhjet ideore 

- Procedura e ndërprerjes së procesit 

- Procedura e dhënies së orientimeve për harmonizimin e pamjes së jashtme të objektit 

- Procedura e dhënies së pëlqimit në projektet urbanistike 

 

 

8.2 Gjendja në institucionet publike dhe ndërrmajet të cilat i ka themeluar Komuna 

Imstitucionet publike dhe ata afariste që Komuna është themelues ose bashkëthemelues janë; 

1. SHKP Ujësjellës Kanalizim 

2. SHKP Verprimtaritë Komunale 

3. Agjencia për zhvillim dhe ndërtim – Ulqin, SHPK 

4. Parking servisi – Ulqin, SHPK 

5. Radio televizin Ulqin SHPK 

6. Kultivimi dhe gjyetia SHPK 

7. Mozhura SHPK 

8. Vodacom SHPK 

9. Institucioni publik Qendra për Kulturë  

10. Institucioni publik “Sirena” 

11. Organizata turistike 

 

Gjatë vitit 2019 është bërë mbikëqyrja në punën e këtyre ndërmarrjeve dhe institucioneve publike. 

Janë vërejtur probleme të shprehuar te disa prej tyre, e që pjesa më e madhe kanë të vëtë me 

vetëqendrueshmëri të vetë subjektit. Nga kjo del varëshmëria e tyre e lartë nga buxheti i Komunës, 

që edhe më shumë e komplikon funkcionim e Komunës. 

Problemi shprehet tek RTUL, Qendra për Kulturë, Agjencioni për zhvillim dhe ndërtim të Ulqinit, 

Kultivimi dhe gjyetia te të cilët janë kufizuar kapacitet administrativo teknike gjë që më së miri 

ilustrohet nëpërmes bllokadave të shpeshta të llogarive për borxheve të mbetura për rroga për më 

shumë se një vit, mosshfrytëzimi i fondeve të BE-së dhe ondeve të tjerë.  Te këto instritucione dhe 

SHPK nuk tregohet kreativitet i mjaftueshëm për tejkalimin e problemeve e as që nga ta vijnë 

propozime dhe ide se në çmënyrë këtë institucione apo SHPK të bëhen të vetëqendrueshme. Në 

perspektivën e mëtutejshme nëse vazhdohet ky trend, shtrohet pyetja e mbijetesëmn dhe nevoja 

për ekzistencën e tyre. 

Me rëndësi është të theksohet se në vitin 2019 është formuar Komisioni i cili punon në 

segmentimin e Qendrës për Kulturë në harmoni me dispozitat ligjore, pas të cilit do të kemi një 

fotografi më të qart të këtij institucioni. 



 
 

 

Institucioni publik Sirena ka problem akut me lincensimin për ushtrimin e shërbimeve nga 

ministria përkatëse. Për shkak të mundëses të kuadrit të kualifikuar përgjegjës ekziston frika për 

mbylljen e këtij institucioni. Në këtë moment me sukses po punohet në tejkalimin e këtij problemi. 

Tek Verprimtaritë komunale problem i theksuar është borxhi i Komunës ndaj kësaj ndërmarrje i 

cili daton vite më parë dhe pagesat e dobëta të borxheve nga ana e personave fizik dhe juridik gjë 

që dukshëm pamundësojnë servisimin e obligimeve të tyre ndaj të punësuarëve e veçmas ndaj 

deponisë në Mozhurë dhe borxhimit të reprogramuar për kontribute, pagesën e obligimeve të 

kontrktuar. Gjatë vitit 2019 nga ana e Komunës janë respektuar të gjitha obligimet kontraktore 

ndaj kësaj SHPK-e. Për vështërsitë e punës në këtë ndërmarrje, është debatuar si pikë e veçantë 

dhe në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Ulqinit. 

Ujësjellësi dhe kanalazimi me sukses po stabilizohet dhe pas realizimit t ë projektit të KFW Bankës 

mund të pritet që kjo ndërmarrje të jetë shumë profitabile. 

Organizata turistike dhe parking servisi në vitin 2019 në tërësi kanë arsyetuar dhe kanë plotësuar 

synit e vëna dhe të planifikuara. 

Mozhura dhe Vodacomi punojnë me suskes për rezultatet e të cilëve rregullisht jemi njoftuar. 

Për përcjelljen e punës dhe realizimin e programeve dhe planeve tek këto institucione janë të 

ngarkuar këto sekretariatie 

1. Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 

 – Qendra për Kulturë 

- Radio televizioni Ulqin 

- Institucioni publik Sirena 

2. Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 

- Kultivimi dhe gjyetia 

3. Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit 

- Ujësjellës dhe kanalizim 

- Veprimtaritë komunale 

- Agjencia për zhvillim dhe ndërtim të Ulqinit 

- Parking servisi 

- Mozhura 

- Vodacom 

Sekreatariatet përkatëse me udhëheqësit e institucioneve dhe SHPK-vë janë të obliguar që të 

analizojnë punën e tyre dhe të përgatisin aktet përgjegjëse për punën e tyre që duhet shqyrtuar 

në mbledhjet e Kuvendit të Komunës. Për punën e këtyre institucioneve dhe SHPK-vë në 



 
 

 

harmonin me dispozitat ligjore veçmas knaë përgjegjësi organi udhëheqës dhe administrativ, 

respektivisht drejtori dhe anëtarit e këshillit drejtues të drejtorëve. 

8.2. Masat e propozuara 

Me qëllim të përmirësimit të kualitetit dhe efikasitetit të punës të organeve të administratës lokale,  

dhe ofrimit të shërbimeve të qytetarëve dhe vizitorëve të qytetit tonë, Komuna e Ulqinit krahas 

aktiviteteve të rregullta veçmas dhe në mënyrë intenzive duhet të punojë në: 

- Edukimin permanent dhe profesionalizimin i zyrtarëve dhe nëpunësve; 

- Të investojë në pajisje, dhe punë më të shpejtë dhe kualitative në organe dhe shërbime; 

- Të avancojë nivelin e publikut dhe transparencën e punës; 

- Të përgatis plane, programe dhe projektet e rëndësishëm për punë dhe qasje fondeve tëë 

jashtme; 

- Programi për nxitjen e zhvillimit e sipërmarrësis në territorin e Komunës së Ulqinit; 

- Të nxisë zhvillimin e bujqësisë 

-  Të avancojë ambijentin afarist dhe të eliminojë bznes barrierat 

- Të hartojë dhe të realizojë projektet e rëndësishme për zhvillimin e qytetit 

- Të vazhdohet me marrjen e masave dhe aktivitete në drejtim të përmirësimit të pagesave 

të ardhurave lokale dhe të rrisë shkallës e pagesave të borxheve 

- Të vazhdohet stabiliteti financiar 

- Të zvogëlohen obligimet e komunës ndaj furnizueseve 

- Veçmas të kushtohet rëndësi institucioneve dhe ndërmarrjve të cilët i ka themeluar 

Komuna, 

- Të analizohet puna e anëtarëve të këshillave të drejtorëve dhe këshillave drejtues tek këtë 

ndërmarrje, 

- Të forcohet bashkëpunimi në nivelin nacional dhe ndërkombëtar me të gjthë subjektet me 

rëndësi për zhvillimin e komunës dhe për jetën më të mirë të qytarëve të saj. 

Në fund theksojmë që në periudhën e përfshirë në raport,  veçmas ka pasur punë të përkushtuar në 

tejkalimin e krizës së vështirë finacire (bllokimi i llogarisë),theksojmë se ajo ka qenë një ndër më 

te rëndat në historinë e re të Ulqinit dhe ate në momentin kur me efikasitet kemi filluar stabilizimin 

e gejndjes finaciare në Komunë. Janë bërë përpjekje të mëdha në tejkalimin e problemeve, dhe në 

realizimin e fukcionve dhe krijimin e kushteve për zhvillim të shpejtë. Dhe krahas tyre, puna e 

organeve të administratës lokale mundet dhe duhet të jetë edhe më e suksesshme e në këtë drejtim 

do të punojmë në të ardhmen. Që kjo të arrihet duhet aktivitet shtesë në avancimin dhe 

përmirësimin e kushteve të punës në çgjë intezivisht do të punojmë. 

Ulqin, 01.03.2020 

Nr.__________________ 

Kryetari i Komunës,  

               Loro Nrekiq 


