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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
PREFEKTI I QARKUT KUKËS 



HYRJE 
I nderuar z .Morina Prefekt i Qarkut Kukës 
Të nderuar Nën-Prefekt të Tropojës dhe Hasit z .Tahiraj dhe z .Geca 
Të nderuar punonjës të Administratës së Prefektit. 
 
Në zbatim të detyrimeve ligjore dhe të përvojës së vazhdueshme jemi sot 
në këtë takim për të bërë analizën e punës së vitit 2016, vit të cilin sapo e 
mbyllëm.  
Administrata e Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës ka qenë e 
angazhuar me të gjithë potencialin e saj në zbatim të detyrave ligjore të 
urdhrave, e porosive të dhëna nga ana e Prefektit për përmbushjen me 
sukses të gjithë objektivave të ngarkuara. 
 
Administrata e Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës gjatë vitit 2016 
ka qenë e fokusuar tek: 
Puna e përditshme ligjore e Administratës në bashkëpunim të mirë në mes 
sektorëve për t’ju dhënë përgjigje ligjore, në kohë e me cilësi të gjithë 
shkresave që kanë ardhur në Institucionin tonë nga Kryeministria, 
ministritë, organet  qëndrore dhe të pavarura,qarku dhe bashkitë si dhe 
ankesa e kërkesa të ardhur nga qytetarët e ndryshëm.   
 
 



 
 

 
Harmonizimi i punës me 2 Nën-prefekturat për dhënien në kohë e me cilësi të 
zgjidhjeve të problemeve me Institucionet qëndrore në nivel lokal dhe bashkitë e 
qarkut, si dhe angazhimi maksimal në ndjekjen dhe informacionin për 
planifikimin dhe realizimin e investimeve në shkallë Prefekture. 
 
Kemi dhënë kontributin tonë me aktivitete dhe detyra të realizuara në zbatim të 
Strategjive Kombëtare të luftës kundër Korrupsionit , Trafikimit të Personave , si 
dhe te detyrimeve tjera në realizimin e detyrave të Task Forcave. 
 
Kemi bërë të aksesueshme për publikun faqen e web të Prefektures duke e 
furnizuar me materiale të ndryshme që nga historiku i krijimit të saj e deri tek 
aktivitetet e zhvilluara në Institucion gjatë gjithë vitit. 
 
Kemi bërë vazhdimisht monitorimin e punës  të gjitha institucioneve shtetërore, 
zbatimit të ligjit nga ana e tyre si dhe bërjen të mundur për ofrimin e shërbimeve 
sa më cilësore banorëve të qarkut Kukës. 
 
Le të vazhdojmë një prezantim  të shkurtër të punës së 2 Nën-Prefekturave dhe të 
Sektorëve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës. 

 



NËN-PREFEKTURA TROPOJË 
Gjatë vitit 2016 Nënprefektura e Tropojës, e ka fokusuar punën e saj ligjore në 
realizimin e gjithë  detyrave  të ngarkuara dhe tematikës me të cilën është përballur. 
 
Ka patur një korrospondencë të vazhdueshme me Institucionin e Prefektit nga i cili 
janë marre porosi dhe janë kthyer përgjigje për probleme të ndryshme brenda 
afateve ligjore të përcaktuara. 
 
Nga ana e Nënprefektit janë mbajtur kontakte me drejtuesit e institucioneve 
qëndrore në nivel vendor nga të cilat është kërkuar vazhdimisht rregulli dhe 
disiplina në punë, zbatimi korrekt i etikës dhe komunikimit me qytetarët, lufta 
kundër fenomeneve të korrupsionit dhe nepotizmit në këta institucione. 
 
Ka pasur një komunikim të vazhdueshëm dhe korrekt me kryepleqtë dhe drejtuesit 
e bashkisë Tropojë për luftën kunder kultivimit të bimëve narkotike,dhe per 
probleme te tjera nen juriduksionin e tij 
 
Janë ndjekur me përparësi problematikat e Emergjencave Civile, problemet të 
rendit, të arsimit, të shëndetësisë dhe janë dhënë informacionet e kërkuara. 
 
Problem për këtë Nënprefekturë vazhdon të mbetet legalizimi i Certifikatave dhe  
dokumentave të tjera ligjore por shpresojmë që ky problem do të gjej zgjidhje meqë 
edhe në ligjin e ri të Prefektit formalizohet hapja e zyrës së pritjes së popullit. 
 
 
 



NËN-PREFEKTURA HAS 
  

    Edhe nga ana e Nënprefekturës së Hasit gjatë vitit 2016 është punuar me 
përkushtim dhe janë realizuar të gjithë detyrat që i janë ngarkuar. 

 
 Ka qenë në nivelin e kërkuar koordinimi dhe bashkëpunimi me zyrat e 

Institucioneve qëndrore në nivel lokal dhe ka pasur një komunikim korrekt 
sa i përket disiplinës në punë dhe etikës në komunikim, duke u fokusuar tek 
përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarit dhe zbatimi i afateve ligjore të 
kthimit të përgjigjeve  

 
   Janë ndjekur me përparësi problematikat e Emergjencave Civile dhe falë 

angazhimit të nënprefektit por edhe të drejtuesve të bashkisë Krumë është 
bërë e mundur hapja e rrugëve dhe komunikimi në mes fashtrave në kohë 
rekord. 

 
    Prioritet për këtë Nënprefekturë kanë qenë problemet e rendit, të arsimit 

dhe të shendetësisë dhe së bashku me Prefektin kanë ushtruar ndikimin e 
tyre në përmirësimin e rrjetit të furnizimit me energji elektrike në disa 
fshatra të kësaj bashki. 

 
 I është kushtuar rëndësi korrospondencës me qytetarët dhe ndjekjen e 

problematikës së ngritur nga ankesat e tyre deri në zgjidhjen e plotë. 
 
      
      
 
 
 
  



SEKTORI JURIDIK 
    Si një ndër sektorët më të rëndësishëm të Institucionit gjatë vitit 2016, Sektori 

Juridik ka përballuar një volum të madh punë në lidhje konfirmimin dhe 
bazën ligjore mbi të cilën janë konfirmuar aktet e nxjerra. 

    Kontrolli i zbatimit të proçedurave ligjore lidhur me miratimin e vendimeve nga 
këshillat e njësive të qeverisjes vendore. 

    Pjesëmarrja e institucionit të Prefektit në probleme të ndryshme ndaj të tretëve. 
    Akte të depozituara në institucion për verifikimin e ligjshmërise gjatë vitit 2016 

dhe të konfirmuara nga Institucioni i Prefektit kanë qenë gjithsej 316.  
 
    Të ndara ; 
    Këshilli i Bashkisë Kukës  83 Akte, 
    Këshilli i Bashkisë Tropojë 138 Akte,  
    Këshilli i Bashkisë Has 70 Akte,  
    Këshilli i Qarkut Kukës 25 Akte. 
 
    Ndërsa janë kthyer për rishqyrtim 31 Akte. 

 
 



SEKTORI JURIDIK 
    Bazuar në Plan-Kontrollet e miratuara nga Prefekti, nga ana e këtij sektori  

janë zhvilluar 4 kontrolle tematike në;  
 
 Këshillin e Bashkisë Kukës,  
 Këshillin e Bashkisë Tropojë 
 Këshillin e Bashkisë Has; 
 Këshillin e Qarkut Kukës. 
   
 Janë në proçes gjyqësor në Gjykatën Administrative të Apelit 33 çeshtje 

gjyqësore. 
 Janë dërguar në Kolegjin e Lartë Administrativ 7 Rekurse Administrative të 

cilat priten të përpunohen gjatë këtij vit.    
 
 Gjatë vitit 2016 janë shqyrtuar nga ana e sektorit juridik 725 masa 

administrative plotësuese për  lejet e drejtimit të lëshuara nga një shtet i 
huaj duke i shoqëruar me vendimet përkatëse për cdo dosje. 

 



SEKTORI I FINANCËS DHE SHËRBIMEVE TË BRENDSHME 

 Programi i vitit buxhetor  2016 ka qene 36,573,168 lekë dhe realizimi vjetor rezulton 

33,696,908 lekë, i realizuar në përqindje 92,13  % dhe konkretisht sipas programeve:  
(Administrata)  program 31,476,000 lekë ,realizimi  29,639,944 leke ose 94,16%  
(PMNZSH-ja)   program 2,732,568, lekë,realizimi  2,715,612 lekë ose  99,37%  
(Gjendja Civile) program 2,364,600 lekë realizimi 1,341,352 lekë ose 56,72 %  
Mbështetur në të dhënat e kesaj pasqyre buxheti është realizuar në masën 92,13% . 
Gjatë vitit 2016 janë kërkuar dhe miratuar rialokime fondesh në programet:  
01160 (Administrata)  pakësim në llogarinë 600 "Paga, shpërblime" në vlerën 2,500,000,    
Pakësim në llogarinë 601 "Kontribute për sigurime shoqërore“ në vlerën 286,000 lekë. 
Shtesë llogarinë 6027400 "Shpenzime për ekzekutimin e vendimeve gjygjesore" 2,786,000  
Në muajin Nëntor 2016 nga ana e Institucionit të Prefektit është hartuar realizimi i pritshëm 
për tre programet si dhe fondet e akorduar ne "Mallra dhe shërbime" janë prokuruar. 
Gjatë vitit 2016 është nxjerrë evidenca e realizimit të buxhetit për 3 programet dhe është 
bërë analizë zë për zë sipas strukturës së shpenzimeve çdo muaj në institucion dhe 
njëkohësisht është dërguar brenda afateve ligjore Ministrise Punëve të Brendshme.  



 
SEKTORI I FINANCES DHE SHERBIMEVE TE BRENDSHME 

 

Artikulli Emertimi ,01160 Administrata 10910 PMNZSH-ja ,01170 Gjendja Civile Totali 

    Plan vjetor 
Fakt 12 
mujor Plan vjetor 

Fakt 12 
mujor Plan vjetor 

Fakt 12 
mujor Plan vjetor 

Fakt 12 
mujor 

600000 

Paga , shperblime 
dhe te tjera 
shpenzime pesoneli 

   
18.409.000  

          
17.042.693  

                      
-    

                            
-    

        
2.026.000  

           
1.151.446  

        
20.435.000  

                       
18.194.139  

6010000 

Kontribute per 
Sig.Shoqrore  
dheShendetsore 

      
3.060.000  

            
2.819.651  

                      
-    

                            
-    

            
338.600  

              
189.906  

          
3.398.600  

                          
3.009.557  

6020000 
Artik.602 "Mallra e 
sherbime" 

      
9.947.000  

            
9.717.600  

                      
-    

                            
-    

                        
-    

                          
-    

          
9.947.000  

                          
9.717.600  

6040000 

Transferime 
korrente te 
brendshme                      -    

                           
-    

       
2.000.400  

            
1.983.444  

                        
-    

                          
-    

          
2.000.400  

                          
1.983.444  

606 
Shperblim paga 
referuese + te tjera 

            
60.000  

                  
60.000  

           
732.168  

                
732.168  

                        
-    

                          
-    

              
792.168  

                             
792.168  

                
                          
-    

                                         
-    

  TOTALI 
   
31.476.000  

          
29.639.944  

       
2.732.568  

            
2.715.612  

        
2.364.600  

           
1.341.352  

        
36.573.168  

                       
33.696.908  



ZYRA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME (personeli) 
 Për  vitin 2016 në Administratën e Prefektit  janë shpallur ne portalin e 

departamentit të administratës publike 7 vende vakant, ku nga këta vetëm për 3 
vende janë shpallur fitues. 

 Vlerësimet e punës për nëpunësit civilë të administratës Prefektit Qarkut 
Kukës janë bërë për dy periudha Janar-Qershor dhe Korrik-Dhjetor nga ku të 
gjithë kanë vlerësimin sh.mirë. 

 Në sistemin HERMIS janë hedhur të gjithë të dhënat e punonjësve si: diploma, 
vitet e punës, llog.bankare etj. 

 Kemi patur dhe ristrukturimin e institucionit me ardhjen e urdhrit të 
kryeministrit nr.10, datë 12.01.2016 “Për miratimin e strukturës dhe të 
organikës në admistratës së Prefektit të Qarkut Kukës. 

 I është dërguar shkresë DAP për ngritjen e komisionit sipas VKM-së nr.171, 
datë 14.04.2014, më pas janë dërguar dhe propozimet për ristrukturimin e 
organikës së Institucionit  të Prefektit Qarkut Kukës. 

    Janë transferuar të gjithë dosjet e punonjësve të PMNZSH-së pranë bashkive. 
 Janë plotësuar formularët e vetëdeklarimit nga të gjithë nëpunësit e 

Administratës dhe janë dorëzuar pranë DAP. 
 



ZYRA E  PROTOKOLL-ARKIVI 
 Nga zyra e Protokoll - Arkivit të Institucionit të Prefektit  për vitin 2016 

rezultojnë këto të dhëna: 

 Urdhra të brendshëm të nxjerrë nga Prefekti gjithsej 79. 

 Shkresa të hyra në institucion  gjithsej 1050.  

 Shkresa të dala nga institucioni  gjithsej 2010. 

 Letra populli të hyra në institucion  gjithsej 160. 

 Gjithashtu brenda Administratës së Institucionit funksionon komunikimi 

nëpërmjet Memo-ve. 

   Gjithashtu nga ana e kësaj zyre janë nxjerrë dhe përpunuar edhe kërkesa të 

ardhura nga ish punonjës të administratës për vjetërsi pune në vite të kaluara. 



SEKTORI I EMERGJENCAVE CIVILE E KRIZAVE 
Gjatë vitit 2016 u përpunua dokumentacioni planizues si: 
Plani Emergjencave,Plani i Gadishmërisë, Plani i Veprimit për përballimin e 
emergjencave  civile  verore dhe dimërore në Shkallë Qarku. 
U mbajtën 9 takime me K.E.C për marrjen e masave për përballimin e 
emergjencave.  
Një nga detyrat kryesore të Komisionit të E.C.Q dhe punës së Institucionit të 
Prefektit ka qenë mbajtja në funksion e shërbimeve ndaj popullatës në kushtet 
e situatave me qëllim krijimin e kushteve  e mbajtjen e një jetese sa më 
normale të komunitetit 
Janë mbajtur takime me presidentët e firmave kontraktore për mirëmbajtjen 
e  akseve nacionale, për të garantuar sasinë e duhur të mjeteve, të kripës dhe 
të punonjësve me qëllim që të përmbushin me korrektesë detyrimet 
kontraktuale. 
Komisioni i Emergjencave pranë Prefekturës ka qenë në gadishmëri 24 orë, 
ka dhënë informacion të vazhdueshëm me Qendrën Operacionale Kombëtare. 
Gjithashtu ka informuar edhe Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave 
Civile për të gjithë ecurinë e situatave ditore, problematikat, masat e marra 
dhe realizimin e detyrave te ngarkuara. 
 

 
 
 



Fotografi me takime të Komisionit të Emergjencave Civile. 



SEKTORI  I EMERGJENCAVE CIVILE E KRIZAVE 
               

                  Janë përpunuar nga Sektori i  Emergjencës Civile e dërguara në MPB 101 
dosje objekte banimi,17 Bashkia Kukës,10 Bashkia Has dhe 74 Bashkia 
Tropojë, 

    Nga këto: 5 të dëmtuara nga zjarri, 3 nga rrëshqitja e 57 nga faktorë natyrorë. 
    Janë kthyer nga MPB 110 dosje të objekteve të banimit të viteve  te kaluara . 
    Ne situata emergjente Qarku i Kukësit kane qenë muaj Janar-Shkurt e Shtator-

Nëntor ku u dëmtuan 17 objekte infrastrukturore e 74 objekte të banimit.  
    Qarku i Kukësit ka 38 rezervuare nga ku 24 në rrethin e Hasit, 8 në rrethin e 

Tropojës e 6 në rrethin e Kukësit. Gjatë inspektimit të këtyre objekteve janë 
konstatuar një serë problemesh dhe jane dhene  detyrat dhe porosite e duhura. 

    Kanë përfunduar investimet në rezurvuarët Vranisht 2, Tregtan 1 e Tregtan 3 
Nj Adm Fajza Bashkia Has e Vlad 1 Nj Adm Bytyq i Bashkisë Tropojë. 

    Gjatë vitit 2016 në Qarkun e Kukësit kemi patur 5(pesë) raste të rënies së 
zjarreve në pyje dhe kullota te shtrirë në një sipërfaqe prej 23 ha pyje dhe 
kullota në shkallë Qarku. 

    Zjarret kanë qenë sipërfaqesore duke djegur mbeturinat e thata dhe pa dëm 
ekonomik. 
 

 
 



Inspektime në terren gjatë periudhës së Emergjencave 
Dimërore 



SEKTORI I EMERGJENCAVE CIVILE E KRIZAVE 

 Gjatë këtij viti në funksion të detyrimeve ligjore nga ana jonë janë kryer 

dhe detyra të tjera si: 

 Në zbatim të VKM-së nr.965, datë 02.12.2016 janë ngritur strukturat e 

Emergjencës Civile në Institucionin e Prefektit e në Bashki. 

 Kemi marrë pjesë në veprimtaritë e organizuara nga MPB, MPB e MSH 

për probleme të emergjencave civile. 

 Përgatitja e Programeve të Punës për aktivitetet e ndryshme të 

paparashikuara gjatë vitit. 

 Janë përpiluar një sërë informacionesh për Dikasteret Qëndrore. 

 Përpilimi i Programeve të Punës mujore. 

 Dhënie përgjigje shkresave të ardhura si dhe letrave të popullit. 



Fotografi të periudhës së Emergjencave Civile 



SEKTORI I MONITORIMIT TË KOMPETENCAVE VENDORE DHE 
FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 

Gjatë vitit 2016 ky sektor  për shkak të veprimatarisë së gjerë që mbulon në 
Institucion është marrë me një sërë problematikash në fusha të ndryshme: 
Sektori minerar. 
 
 
  

 

 
 
 
 
Në Prefekturën e Qarkut Kukës zhvillojnë aktivitet 67 subjekte minerare të 
licencuara, përkatësisht sipas rretheve janë, Kukësi 24 subjekte minerare, Hasi 
17 subjekte minerare si dhe Tropoja 26 subjekte minerare. 
 

Për vitin në vijim kemi të konfirmuar nga A.K.B.N-ja  9 subjekte minerare të 
cilëve ju eshtë pezulluar aktiviteti për mungesë në plotësimin e 
dokumentacionit. 
Sektori në vijim të punës saj është orientuar në këto drejtime;  
Luftën ndaj informalitetit në punë, siguria në punë. 
Lufta kundër  ndotjes së mjedisit dhe punësimi i sa më shumë banorëve të 
zonave ku ushtrojnë veprimtarinë këto subjekte. 
Është organizuar një takim me subjektet minerare me inisiativë të Prefektit dhe 
në bashkëpunim me Ministrin e Financave ku u trajtuan mbi lehtësimet që 
Qeveria Shqiptare parashikon të bëjë në fushën e aktivitetit të minierave. 
 
  
  



 
SEKTORI I MONITORIMIT TË KOMPETENCAVE VENDORE DHE 

FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 
 Arsimi:  

Prioritetet kryesore  në  sektorin e arsimit  për vitin 2016  kanë qenë: 
 Mbarëvajtja e procesit mësimor, displina në punë,kualifikimi i mësuesve. 
 Transporti i mësuesve dhe i nxënësve, ri-integrimi në shkolla i nxënësve të 

rikthyer nga azili si dhe fenomeni i braktisjes,si dhe infrastruktura  mësimore .  
 Marrjen e masave për ngrohjen  në shkolla dhe furnizimin me bazë materiale. 
 Ndjekja e procesit të provimeve të maturës shtetërore 2016. 
Shëndetësia: 
     Nga Drejtoria Rajonale e I.S.K.SH-së, ka vazhduar normalisht funksionimi i 

shërbimit  shëndetësor pranë çdo Njësie Administrative.  
 Janë marrë masat për furnzimin me medikamente si në spitalin Rajonal në 

Kukës, ashtu dhe spitalet lokale në Has dhe Tropojë si dhe qëndrat e 
ambulancave në Njësitë Administrative.  

 Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik ka kryer aktivitetin e saj në shërbimin e 
epidemiologjisë, shërbimi i shëndetit mjedisor , në aktitvitetin stomatologjik, 
si dhe ecurinë e procesit të Chek-Up për shtresën e përcaktuar të popullsisë. 

 
 
 
  
 

 



SEKTORI I MONITORIMIT TË KOMPETENCAVE VENDORE DHE 
FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 

OSHEE: 
Për vitin 2016 janë arkëtuar  nga Drejtoria Rajonale e OSHEE-së Kukës 
në total  871.476.461  lekë , gjë që tregon për një rritje të performancës si 
dhe ndërgjegjesimin e qytetareve  për pagesen e energjisë elektrike. 
 
Legalizimet: 
Janë legalizuar 7300 çertifikata dhe dokumenta tjera ligjore për 3 (tre) 
bashkite e qarkut, Kukës, Has,Tropojë. 
Te tjera: 
Është ndjekur nga ana e këtij sektori edhe puna e bërë për pastrimin e 
sipërfaqes së Liqenit të Fierzës nga mbetjet plastike, si dhe është marrë 
pjesë në disa takime të task-forcës “Roja e Gjelbërt”. 



SEKTORI I MONITORIMIT Të KOMPETENCAVE VENDORE DHE 
FUNKSIONEVE Të DELEGUARA 

                              Lufta Kundër Trafikimit të Personave 
 Në zbatim të Strategjisë Kombëtare, Planit Kombëtar të Veprimit “Për Luftën 

Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore“, nga Institucioni i Prefektit Qarkut 
Kukës janë marrë masa për organizimin e veprimtarive të Luftës Kundër 
Trafikimit të Personave, gjithashtu  janë kryer  edhe një sërë aktivitetesh . 

 Është miratuar  me datë 27.01.2016 ”Plani i Veprimit”, i Komitetit të Luftës 
Antitrafik të Qarkut Kukës me qëllim sensibilizimin e komunitetit për luftën 
kundër trafikimit të personave. 

 U zhvilluan disa aktivitete të mbështetura nga Carits-Shqiptar si dhe u 
freskuan strukturat drejtuese të Komitetit Rajonal të Luftës Kundër Trafikimit 
të Personave dhe të Tryezës Teknike në shkallë Qarku. 

 Janë zhvilluar 6 takime në nivel Prefekture duke angazhuar Komitetin dhe 
Tryezën Teknike me përfshirjen e të gjithë aktorëve që ngarkon ligji. 

 Në muajin Tetor, tashmë i konsideruar si muaji Antitrafik, janë organizuar 
shume aktivitete në bashkëpunim me anëtarët e Tryezës Teknike. 

 Për vitin 2016 janë intervistuar 28 persona, ku në 5 (pesë) raste janë viktima 
të mundshme trafikimi dhe u është bërë intervistimi nga organet përkatese. 

 



 Lufta Kundër Trafikimit të Personave 



SEKTORI I MONITORIMIT TË KOMPETENCAVE VENDORE DHE 
FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 

 Gjatë vitit 2016 sektori është marrë me zbatimin e Urdhërit të Ministritë të 
Punëve të Brendshme nr. 3079, datë 09.05.2016 “ Për adresimin e pjesëve të 
territorit publik” si dhe zbatimin e vendimit te Këshillit të Ministrave nr. 212, 
datë 16.03.2016 “ Për kontrollin teknik të bombulave të gazit’. 
 

 Ka ndjekur edhe korrospondencën me Shoqatën e Përmbytjes dhe është në 
pritje të rezultateve që jep ligji nr.133/.2015 datë 05.12.2015 “ Për trajtimin e 
pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”  si dhe 
mundësinë  e qeverisë  për trajtimin e veçantë  te tokave të përmbytura. 
 

 Në muajin korrik në Qarkun tonë u shfaq sëmundja Dermatoza Nodulare tek 
gjedhi dhe pati disa dëme në bagëtitë e trasha. 

 U prekën nga kjo sëmundje 5.5 %  e krerëve të gjedhit që disponon Qarku. 
 Nga të dhënat tona rezutojnë të dëmtuara nga kjo sëmundje 169 krerë gjedhë.   
 Janë tërhequr nga M.B.ZH.R.A.U. 29 300 dozë vaksinë kundra kësaj sëmundje 

dhe në total u vaksinuan 28 504 krerë gjedhë.  
 

 Janë pregatitur dosjet për dëmshpërblim nga Qeveria  për 169 krerë në të gjithë 
Qarkun që u dëmtuan nga Dermatoza Nodulare. 
 



 Lufta Kundër Trafikimit të Personave 



SEKTORI I MONITORIMIT TËKOMPETENCAVE VENDORE DHE 
FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 

 

Në zbatimin e V.K.M-së nr. 1108 datë 30.12.2015 të Ministrit për Çështje 
Vendore, per kalimin e bordeve të kullimit tek njësitë vendore ku 
Prefektura ka detyra specifike dhe proçesi është monitoruar nga 
përfaqësuesi jone.  

 
Në kuadrin e zbatimit të reformës administrative territorjale si dhe të VKM-së 

nr.366, datë 18.05.2016, Institucioni i Prefektit, në zbatim të tyre ka 
transferuar pronat dhe gjithë asetet e Pmnzsh në të tria bashkitë e qarkut. 

 
Në kuadrin e zbatimit të Reformës Administrative Territorjale janë transferuar 

njësive vendore gjithashtu Shërbimi pyjor, arsimi parashkollor si dhe rruget 
ruale që kanë qenë në vartësi të Qarkut. 

  
Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të 

Deleguara, ka ndjekur me vëmendje furnizimin me ujë të pijshëm të  tre 
njësive vendore. 

Ka vazhduar investimi për projektin e ujësjellësit të qytetit të Kukësit dhe 14 
fshatrat përreth tij. 

Menaxhimi i ujit të pijshëm ka qenë më i  mirë me kalimin në vartësi të 
njësive vendore. 

  
 



KOMISIONI I VERIFIKIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË 
 Puna e Komisionit Vendor  pranë  Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës 

në zbatim të ligjit nr.9948, datë 7.7.2008 i ndryshuar ”Për Shqyrtimin e 
Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve  të Pronësisë mbi Tokën 
Bujqësore”, ka konsistuar në këto drejtime.  
 

 Gjatë kësaj periudhe në adresë të Komisionit te Verifikimit të Titujve të 
Pronësisë  kanë ardhur gjithsej 320  kërkesa të cilat kanë të bëjnë me: 

 Shqyrtimin e kërkesave të ardhura nga individë.  
 

 Shqyrtimin e ërkesave nga subjekte të ndryshme. 
 Shumica e këtyre  kërkesave janë trajtuar thjeshtë si përgjigje administrative 

për arsye të mos plotësimit të kritereve për tu shprehur me vendim, sipas 
ligjit nr. 9948  e akteve nënligjore në zbatim të tij. 
 

 Gjatë këtij viti Komisioni i  Verifikimit të Titiujve të Pronësisë pasi ka 
konstatuar plotësimin e dokumentacionit ligjor ka dalë me 8 vendime . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KOMISIONI I VERIFIKIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË 
Bashkëpunimi:Përsa i përket korrospondencës dhe bashkëpunimit  me 

institucionet e treta në përgjithësi  ka qenë i mirë.  
 Vlen të theksohet bashkëpunimi i mirë me D.A.M.T.- Qarku Kukës dhe 

Z.V.R.P.P-të në nivel qarku. 
 Bashkëpunimi me njësitë vendore në nivel Qarku për sa i përket dhënies së 

informacioneve sipas kërkesave të ligjit nr.9948/2008 nuk ka qenë korrekt             
(tre bashkitë Kukës,Has dhe Tropojë) sidomos mbi informacionet që duhej 
të jepeshin për proçesin e ndarjes së tokave bujqësore . 

 Kemi ndjekur në mënyrë të vazhdueshme të gjitha seancat gjyqësore të 
zhvilluar në funksion të problematikës të këtij sektori. 

 Kthimi në kohë e kërkesave të paraqitura në pritjet rutinë të popullit dhe 
mbështetja me asistencë ligjore në fushën e Titujve të Pronësisë të 
qytetareve të ndryshëm për ti orientuar ato në zyrat dhe Institucionet që 
kanë detyre ligjore zgjidhjen e problemit. 

Problematika: 
 Mungesë e theksuar e profesionalizmit, nga komisionet e ndarjes së tokës. 
 Shumë fshatra të qarkut tonë nuk janë në sistemin e rregjistrimit të pasurive 

të paluajtshme. 
 Mos përcaktimi i kufijve ndarës të tokave bujqësore  midis fshatrave si 

pasojë e mungesës së dokumentacionit hartografiko-ligjor. 
 Neglizhencën dhe refuzimin e familjeve bujqësore për tu paisur me (tapi). 

 



 ZYRA E GJENDJES CIVILE 
Nga zyra e Gjendjes Civile për periudhën Janar-Dhjetor 2016 është 

kryer veprimtaria si më poshtë: 
 
Lëshimi i çertifikatave të trungjeve familjare të viteve 1930,1945-1950,1950-

1974. 
Lëshimi i të gjitha  akteve  që ndodhen pranë arkivit të kësaj zyre si: 
 
Akt-Lindje           gjithsej  660  (cope)     
Akt-Martese         gjithsej  930  (cope )         
Akt-Vdekje          gjithsej  260  (cope )   
  
Për periudhën Janar-Dhjetor, 2016 në zyrat e gjendjeve civile janë mbajtur 

gjithsej për secilin rreth këto akte; 
 
    Kukës                                    Has                                Bajram Curri 
Akte Lindje      707             Akte Lindje     227                Akte Lindje    223 
Akte Martese    310             Akte Martese   108               Akte Martese  139 
Akte  Vdekje    273             Akte  Vdekje   120                Akte  Vdekje  143 
 
 
 

 



 
SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN 

 
Edhe pse i krijuar rishtazi ky sektor ka realizuar këto detyra: 
 
I është kërkuar drejtuesve të njësive vendore  të Kukës-it ,Has-it, dhe Tropoj-ës 

Plani i  Përgjithshëm i Rregullimit të Territorit për njësitë përkatëse. 
Në bashkëpunim me ALUIZNI-n kemi marrë informacion për zonat e 

ndërtimeve të legalizuara dhe pa-legalizuara  të Bashkive Kukës, Has, 
Tropojë dhe është parë mundesia që kanë njësitë vendore pas legalizimit të  
zonanave informale  të fillojë urbanizimi i tyre. 

Kemi kërkuar informacion mujor për investimet në formalizimin e qëndrave 
urbane nga ana e drejtuesve të administratës shtetërore në nivel lokal 

Kemi realizuar takime me Sektorin e Planifikimit të Territorit të Bashkisë Kukës 
për kryerjen e investimeve me efektivitet cilësi dhe afat sipas planit.  

Në takimet e zhvilluara jemi njohur me detaje për mbrojtjen e 
mjedisit,furnizimin me ujë të pijshëm, planin e ndriçimit  dhe gjelbrimit të 
Bashkisë Kukës. 

Sektori i zhvillimit Urban ka bashkëpunuar me sektorët e tjerë  të  Institucionit të 
Prefektit për probleme të ndryshme që kanë dalë në qarkun tonë dhe do te 
vazhdoje te konsolidohet  dhe të plotësoje detyrat ligjore që ka.                                        

 



Aktivitete tjera të zhvilluar 



Festat e 28-29 Nëntorit. 



TASK FORCAT DHE GRUPET E PUNËS PËR 2016 
Komisione dhe Komitete:  

 Komisioni i Emergjencave  Civile 

 Komiteti Rajonal Antitrafik dhe Tryeza Teknike Antitrafik 

 Shtabi i Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike të Qarkut. 

 Plani i Veprimit për “Pastrimin e liqenit të Fierzës nga ndotjet”. 

Task-Forcë:  

 Për  “Therjen e kafshëve dhe tregëtimin  e mishit të tyre” 

 Për  “Adresimin e Pjesëve të Territorit”. 

 Për  “Kontrollin e bombulave të gazit dhe mënyrën e mbushjes së tyre”. 

Grupe pune: 

 ”Për luftën kundër sëmundjes Dermatoza Nodulare” 

 Për vaksinimin e kafshëve të egra ndaj sëmundjes tërbimit. 

 Për Sigurinë Rrugore, si  dhe “Te pastrojme Shqiperine” 

 Për Verifikimin e Aktivitetit të Minierave. 

 Për ndertimet pa leje , i ngritur  ne fund të vitit 2014. 
 



KOMITETI I LUFTËS ANTIKORRUPSION 
 
Edhe gjatë vitit 2016 nga ana jone janë zhvilluar një sere detyrash e detyrimesh 
në zbatim të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit 2014-2017”. 
 

Nga ana e Institucionit të Prefektit Qarkut Kukës ka patur një angazhim të 
vazhdueshëm në kthimin kohe të përgjigjeve të ardhura në portalin 
Antikorrupsion duke bërë inspektimet e duhura dhe dhënë sqarimet për çdo rast 
të denoncuar. 
 

Gjate vitit 2016 janë dërguar nga ana e Sallës Operative Antikorrupsion 6 raste 
denoncimesh për trajtim dhe ndjekje, për të cilat kemi kthyer përgjigje në kohe 
dhe brenda afateve ligjore, si dhe janë zhvilluar 2 takime në Kryeministri me 
Pikat e Kontaktit Antikorrupsion për këto probleme. 
 
Janë realizuar dhe tani janë funksionale: 
Publikimi në ambjentet publike para Institucionit i buxheteve të 3 bashkive; 
Krijimi i rregjistrit tematik të ankesave i cili është funksional tek zyra e 
Protokoll-Arkivit 
Është hapur faqja e web e Institucionit të Prefekturës dhe është furnizuar me 
materiale dhe aktivitete të Prefekturës dhe është e aksesueshme për të gjithë 
përdoruesit e internetit. 

 

 



OBJEKTIVAT E INSTITUCIONIT TË PREFEKTIT TË QARKUT 
KUKËS PËR VITIN 2017. 

  1.Realizimi i gjithe detyrave që Qeveria Shqiptare i ngarkon Institucionit. 
2.Kontroll i vazhdueshem i disiplines ne pune brenda Institucionit dhe lufte e 
vazhdueshme kundër fenomeneve të korrupsionit dhe nepotizmit nëpër 
Institucionet qendrore ne nivel lokal. 
3.Shërbimi me korrektesë , me perparesi dhe përgjegjshmëri ndaj qytetarëve. 
4.Plotesimi e te gjithe detyrimeve qe Institucionit i ngarkon ligji ne lidhje me 
mbarevajtjen e procesit zgjedhor  te 18 Qershorit si detyrimet qe Institucionet 
kane ne ruajtjen e rendit dhe sigurise  publike gjate fushates elektorale. 
5.Realizimi i të gjitha detyrave që i dalin Institucionit të Prefektit në baze te 
ligjit per ndjekjen e investimeve  ne bashki dhe punen e task-Forcave. 
6.Kualifikimet, trajnimet për një Administratë të kualifikuar dhe që i përgjigjet 
stadit të zhvillimit dhe përcaktimeve të Statusit të Nepunësit Civil. 
7.Ndjekja e të gjithë problematikës së titujve të pronësisë për të realizuar 
objektivat e qeverisë Shqiptare, të vendosura për tokat bujqësore. 
8-Rritje e punes dhe e pergjegjesise ne perballimin e Emergjencave Civile. 
9.Te perpunohet historiku i Institucionit dhe te plotesohen rregjistrat themeltar  
per punonjesit qe kane punuar nder vite ne Prefekture. 

 



Faleminderit 

Kukës me 08 shkurt 2017 
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