
                          REPUBLIKA   E   KOSOVËS 
                                          Komuna e Malishevës  

 

Drejtoria e Administratës së përgjithshme 

Nr: 03/ 

Datë:01.11.2016 

 

 

Aktvendimet e marra nga zyra e Kryetarit të Komunës së Malishevës z. Ragip Begaj, për muajin 

tetor-2016 

 

 

1. Aktvendim me nr. të prot.01/1214, iniciohen procedurat e prokurimit publik, për përzgjedhjen 

e operatorit ekonomik për furnizim me uniforma për rojet e sigurisë. 

2. Aktvendim me nr.të prot.01/1216, formohet komisioni për verifikimin e punimeve të projektit, 

ndërtimi i nënkalimit në fshatin Dragobil. 

3. Aktvendim me nr.të prot.01/1217, lejohen mjetet financiare në shumë prej 31,801.00 euro, në 

emër të blerjes së një kombi për transportin e personave me hemodializë. 

4. Aktvendim me nr.të prot.01/1218, iniciohen procedurat e prokurimit publik, për zhvillimin e 

aktivitetit të prokurimit publik, në lidhje me ndihmë për fermerin Halil Vrenezi nga fshati 

Marali. Shuma e lejuar është 712.00 euro. 

5. Aktvendim me nr.të prot.01/1221, lejohen mjetet financiare në shumë prej 990.00 euro, 

lejohen mjetet financiar në emër të furnizimit me mjete laboratorike, për analiza laboratorike për 

nevojat e QKMF-së, ,,Shpëtim Robaj” në Malishevë. 

6. Aktvendim me nr. të prot.01/1225, iniciohen procedurat e prokurimit publik, për zhvillimin e 

aktivitetit të prokurimit në lidhje me përzgjedhjen e operatorit ekonomik, për pastrimin e rrugëve 

në qytezën dhe rrugët e asfaltuara në komunën  e Malishevës. 

7. Aktvendimi me nr.të prot.01/1128, lejohen mjetet financiare në shumë prej 200.00 euro, 

mjetet lejohen për z.Bajram Salih Morina nga fshati Drenoc, për ndihmë shëndetësore. 

8. Aktvendim me nr.të prot.01/1230, lejohen mjetet financiare në shumë prej 401.50 euro, mjetet 

lejohen në emër të mbulimit të shpenzimeve për ushqim dhe pije të shkaktuara nga vizita e 

delegacionit të qytetit Sundernit, Republika Federale e Gjermanisë. 

9. Aktvendim me nr.të prot.01/1231, lejohen mjetet financiare në shumë prej 799.68 euro, në 

emër të regjistrimit të veturave zyrtare Dacia me nr. të targave 07Z-10-30, 07Z-11-30, dhe 07Z-

12-30, për regjistrimin dhe sigurimin e tyre. 

10. Aktvendim me nrë. të prot.01/1232, lejohen derivatet e naftës për çerdhen e fëmijëve në sasi 

prej 1000 litra, për nevoja të ngrohjes së objektit të çerdhes në Malishevë. 

11. Aktvendim me nr. të prot.01/1227, lejohen mjetet financiare në shumë prej 200.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të kërkesës së z. Mehdi Mazreku nga Malisheva, KK- Malishevë. 

12. Aktvendimi me nr. të prot.01/1227, të zotohen mjetet në shumë prej 992.00 euro, për 

pastrimin e prrockes së qytetit, sipas kërkesës së Drejtorisë për Shërbime Publike. 



13. Aktvendimi me nr.të prot.01/1226, lejohen mjetet financiare në shumë prej 290.00 euro, të 

krijuara për ushqim dhe pije me rastin e binjakëzimit të shkollës ,,Ibrahim Mazreku”, dhe ,, Tahir 

Sinani” nga Bashkia e Tiranës. 

14. Aktvendimi me nr.të prot.01/1215, lejohen mjetet financiare në shumë prej 200.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të kërkesës së z.Besnik Vrenezi nga fshati Marali, KK- Malishevë. 

15. Aktvendimi me nr.të prot.01/1198, lejohen mjetet financiare në shumë prej 800.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të kërkesës nga Raze Dobruna nga fshati Llazicë, KK- Malishevë. 

16. Aktvendimi me nr.të prot.01/1219, lejohen mjetet financiare në shumë prej 300.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të znj.Sadbere Buzhala nga fshati Llazicë, kërkesa nr.01/1195. 

17. Aktvendimi me nr. të prot.01/1288, për inicimin e procedurave të prokurimit publik, në lidhje 

me përzgjedhjen e operatorit ekonomik për realizimin e projektit pastrimi i lumit dhe hapja e 

kanalit të ujërave atmosferike në fshatin Lladroc- KK- Malishevë. 

18. Aktvendimi me nr.të prot.01/1285, lejohen mjetet financiare në shumë prej 990.00 euro, 

mjetet lejohen për nevojat e administratës, material zyrtar administrativë,  KK- Malishevë. 

19. Aktvendimi me nr.të prot.01/1284, për formimin e komisionit për verifikimin dhe 

regjistrimin e inventarit dhe paisjeve kompjuterike, të administratës, KK- Malishevë. 

20. Aktvendimi me nr. të prot.01/1283, lejohen mjetet financiare në shumë prej 750.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të shpenzimeve të krijuara për ujë, lëngje, kafe dhe cajë, sipas porosisë së 

organeve kompetente komunale. 

21. Aktvendimi me nr.të prot.01/1270, miratohet arsyeshmëria për punë shtesë e përgatitur nga 

shërbimet profesionale të drejtorisë për urbanizëm. 

22. Aktvendimi me nr.të prot.01/1269, lejohen mjetet financiare në shumë prej 9,997.00, mjetet 

lejohen në emër të rregullimit të rrugës te kroni i fshatit Gurishtë, KK- Malishevë. 

23. Aktvendimi me nr. të prot.01/1268, për inicimin e procedurave të prokurimit në shumë prej 

800.00 euro, mjetet lejohen në emër të furnizimit me RO-Kabinet – filma, të Rëntgenit. 

24. Aktvendimi me nr. të prot.01/1267, lejohen mjetet financiare prej 16,765.70 euro, mjetet 

lejohen në emër të furnizimit me material hargjues administrativ, për nevojat e administratës së 

KK- Malishevës. 

25. Aktvendimi me nr. të prot.01/1266, lejohen mjetet financiare në shumë prej 770.00 euro, 

mjetet lejohen në emër të vizitave sistematike mjekësore për nxënësit e klasave të pesta dhe të 

nënta të KK- Malishevë. 

26. Aktvendimi me nr.tëprot.01/1260, për emërimin e koordinatorit komunal për menaxhimin e 

performancës komunale në Malishevë. 

27. Aktvendim me nr.të prot.01/1253, lejohen mjetet financiare në shumë prej 900.00 euro, 

renovimi i zyrave të objektit të administratës së KK- Malishevë. 

28. Aktvendimi me nr. të prot.01/1245, lejohen mjetet në shumë prej 90,000.00 euro, mjetet 

lejohen në emër të furnizimit me lopë qumështore ( raca Simental ). 

29. Aktvendimi me nr. të prot.01/1244, lejohen mjetet financiare në shumë prej 311.40 euro, në 

emër të sigurimit, taksa e kontrollit për Suzuki Vitara 07Z-08-30. 

30. Aktvendimi me nr.të prot.01/1243, lejohen mjetet në shumë prej 1,240.00 euro,  për furnizim 

me 6 makina mjelëse, për përkrahje të fermerëve të KK- Malishevës. 

31. Aktvendimi me nr.të prot.01/1242, lejohen mjetet financiare në shumë prej 17,992.00 euro, 

lejohen mjetet për bartje të nxënësve me kushte të rënda ekonomike, sociale të KK- Malishevës. 

32. Aktvendimi me nr.të prot.01/1241, lejohen mjetet në shumë prej 300.00 euro, mjetet lejohen 

në emër të ndihmës momentale për kushte të banimit për z.Ali Gegaj nga fshati Lladroc. 



33. Aktvendimi me nr.të prot.01/1291, miratohet pjesërisht arsyeshmëria për modifikimin e 

projektit, në lidhje me asfaltimin e rrugëve në lagjen ,,Shurdhaj”, në fshatin Banjë. 

34. Aktvendimi me nr. të prot.01/1292, lejohen mjetet në shumë prej 144.00 euro, lejohen 

mjetetlejohen në emër të servisimit të aparateve të zjarrit, sipas kërkesës së parashtruar nga 

DMSH-së. 

35. Aktvendimin me nr.të prot.01/1293, lejohen mjetet financiare në shumë prej 985.14 euro, 

mjetet lejohen në emër të furnizimit me material laboratorik për analiza, për QKMF-në. 

36. Aktvendimi me nr. të prot.01/1294, lejohen mjetet financiare në shumë prej 998.00 euro, 

mjetet lejohen për realizimin e shërbimit teknik, në bazë të kërkesës së DKAE-së. 

37. Aktvendimi me nr.të prot.01/1295, lejohen mjetet financiare në shumë prej 930.00 euro, 

mjetet lejohen  në emër të larjeve të veturave ( administratës, shëndetësisë, shërbimit të 

 zjarrfikësve ), në KK- të Malishevës. 

38. Aktvendimi me nr.të prot.01/1296, lejohen mjetet financiare në shumë prej 320.00 euro, në 

emër të mbulimit të shpenzimeve për ushqim dhe pije me rastin e organizimit të simpoziumit 

ndërkombëtar me temën , ,,Terrorizmi dhe terrori”. 

39. Aktvendimi me nr.të prot.01/1297, për inicimin e procedurave të prokurimit publik, për 

përzgjedhjen e operatorit ekonomik, për furnizim me antifriz, për nevoja të shkollave fillore dhe 

të mesme të komunës së Malishevës. 

40. Aktvendim me nr.të prot.01/1298, lejohen mjetet financiare në shumë prej 500.00, mjetet 

lejohen në emër të kërkesës nr.01/860 dt.28.06.2016, e parashtruar nga z. Ibrahim Sertolli, nga 

fshati Bellanicë. 

41. Aktvendim me nr. të prot.01/1299, lejohen mjetet në shumë prej 200.00 euro, lejohen mjetet 

financiare në bazë të kërkesës nr.01/1236, për parashtruesin e kërkesës z. Endrit M. Mazreku. 

42. Aktevendim me nr.të prot.01/1300, mjetet lejohen në shumë prej 185.50 euro, për mbulimin 

e shpenzimeve për pije dhe ushqim me rastin e vizitës së kryetarit të komunës së Syndernit nga 

Gjermania. 

43. Aktvendimi me nr.të prot.01/1301, lejohen mjetet financiare prej 250.00 euro, mjetet lejohen 

në emër të mbulimit të shpenzimeve për ushqim dhe pije me rastin e organizimit të simpoziumit 

ndërkombëtar me temën ,, Terrorizmi dhe terrori”. 

  

 


