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1. FJALA E DREJTORIT EKZEKUTIV  

 

70 vjet arkiv 

 

Viti 2021 ishte vit jubilar për Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Me 21 

mars 2021, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës shënoi 70 vjetorin e themelimit të saj.  

Rrugëtimi 70 vjeçar i Arkivit të Kosovës, kishte zik-zaket e veta, të cilat, varësisht 

nga rrethanat politike, herë shfaqeshin si mundësi më të favorshme, e herë si pengesë për 

veprimtarinë e këtij institucioni. Në asnjë rast si mundësi optimale për një zhvillim të 

hovshëm të Arkivit të Kosovës. Megjithatë, duke iu falënderuar angazhimit të personelit të 

ASHAK-së, deri në këtë 70 vjetor, Arkivi ynë ka shënuar të  arritura të konsiderueshme. Në 

rend të parë, gjatë këtyre 7 dekadave, në thesarin e vet arkivor, ASHAK ia ka dal të mbledhë 

dhe të përpunojë (pa çka se jo të tërin) një fond prej me shumë se 8 km gjatësi lineare të 

dokumentacionit që shkon në një thellësi kohore prej rreth 6 shekujve.  

Pra, përkundër vështirësive të shumta politike, Arkivi ia ka dal të mbijetojë dhe të 

kryej misionin e vet që e ka, deri në një masë të konsiderueshme.  

Gjatë vitit që shkoi, përveç disa mangësi të tjera të natyrës objektive, ASHAK është 

ballafaquar edhe me një vështirësi shtesë që ka diktuar pandemia COVID-19, e cila ASHAK-

së ia ka reduktuar mundësitë për punë të efektshme që do të mundësonin realizimin e planit 

vjetor të punës. 

Megjithatë, përkundër këtyre vështirësive dhe kufizimeve, ASHAK, edhe këtë vit, ka 

shënuar suksese që janë në vazhdën e rrugëtimit institucional të tij. Fal përkushtimit të 

punonjësve të AShAK-së, puna nuk u paralizua dhe procesi i saj vazhdoi, gjithnjë duke iu 

përmbajtur Vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe udhëzimeve të  IKShPK-së 

për mbrojtje nga COVID – 19.  

Gjatë vitit 2021, përveç aktiviteteve për shënim të jubileut të 70-të,  ASHAK ka 

realizuar dhe një numër sosh të aktiviteteve tjera, si: ekspozita, promovime, Konferenca, ka 

nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi, etj., gjithnjë duke mos lënë anash edhe menaxhimin 

dhe administrimin e  lëndës arkivore, si dhe dhënien e saj për shfrytëzim. 

 Të gjitha këto janë të përmbledhura dhe të pasqyruara brenda këtij Raporti vjetor të 

punës së ASHAK-së. 

 

         Bedri Zyberaj  

      Drejtor Ekzekutiv 
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2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

  

1.1  Mandati dhe përgjegjësitë 

Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës (tutje Agjencia) është organ qeveritar e cila 

kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara me Ligjin Nr. 04/L-088 për Arkivat Shtetërore 

dhe funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

Vizion i Agjencisë është përmirësimi i kushteve për ruajtjen e lëndës arkivore në 

vend; evidentimi i lëndës arkivore te fondkrijuesit; katalogimi i fondeve dhe koleksioneve 

arkivore, gjithnjë duke synuar shërbim më cilësor,  për nevoja profesionale, shkencore, 

publicistike dhe për nevojat tjera të qytetarëve apo institucioneve të Republikës së Kosovës 

dhe përtej saj.  

Agjencia organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë arkivore në të gjithë rrjetin 

arkivor të vendit që përfshinë fondet e qeverisë dhe administratës në nivelin qendror dhe 

lokal, institucionet ligjvënëse dhe gjyqësore, zyrën e presidencës, prokurorinë, personat fizik 

dhe juridik në Republikën e Kosovës. 

Raporti i punës për vitin 2021, pasqyron të arriturat e Planit të punës 2021, edhe 

përkundër paraqitjes së shumë faktorëve kufizues me të cilët u ballafaquam gjatë vitit, siç 

janë: kushtet jo adekuate infrastrukturore, mungesa e pajisjeve teknologjike, mungesa e 

burimeve njerëzore, trajnimet profesionale, e sidomos gjendja pandemike me COVID – 19  e 

krijuar në vend.  

Agjencia, gjatë vitit 2021, ka punuar sipas Vendimeve të nxjerra nga Kryeshefi 

Ekzekutiv, duke u bazuar në Vendimet e Qeverisë së Kosovës dhe rekomandimeve të 

Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, për mbrojte nga COVID – 19.  

 

1.2  Struktura Organizative 

Struktura Organizative e Agjencisë përbëhet nga Kryeshefi Ekzekutiv, i cili është 

përgjegjës për administrimin, funksionimin dhe menaxhimin e saj; nga katër (4) 

Departamente; tetë (8) divizione dhe shtatë (7) Arkiva Ndërkomunale.  

 

1.3. 70 vjet arkiv 

Agjencia, në vitin 2021 shënoi  70 vjetorin e themelimit të saj. Edhe përkundër 

vështirësive për shkak të gjendjes me pandeminë në vend, ky Jubile u shënua me disa 

aktivitete simbolike.   

Më 22 mars 2021, u organizua  Akademi solemne, e cila u mbajt në Teatrin ,,Faruk 

Begolli" të Kolegjit AAB. Në këtë Akademi morën pjesë mysafirë nga institucionet 

akademike e kulturore të Kosovës dhe të DPA - Shqipërisë. 

Akademinë e hapi Kryeshefi Ekzekutiv i AShAK-së, z. Bedri Zyberaj, i cili foli për 

historikun dhe gjendjen aktuale të Agjencisë.   

Për të uruar këtë jubile, me një fjalë rasti foli edhe Drejtori i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë (tutje DPA), z. Ardit Bido, i cili tha se arkivat tona i 
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konsiderojmë pasuri të përbashkët kombëtare. Ndërsa, në emër të Kolegjit AAB me një fjalë 

urimi u paraqit dekani i Fakultetit të Administratës Publike, z. Petrit Bushi.  

Me këtë rast Agjencia ndau Mirënjohje për zyrtarin, drejtorin dhe njësinë e dalluar, si 

dhe për Agjencinë e Kosovës për Efiqiencë të Energjisë, për përkrahje në Projektin për 

Efiqiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme.    

Në fund të manifestimit solemn, u shfaq filmi dokumentar “70 Vjet Arkiv”, realizuar 

nga RTK. 

 

              
  Akademia Solemne me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës 
 

 

           
    Hapja e Ekspozitës 70 Vjet Arkiv 

 

Më 23 mars 2021, në kuadër të aktiviteteve, të shënimit të 70 vjetorit të themelimit të 

Arkivit të Kosovës, në godinën e Agjencisë u hap Ekspozita dhe u botua katalogu ,,70 Vjet 

Arkiv”. Ekspozita prezantoi dokumente për bazën ligjore, marrëveshje bashkëpunimi, 

botime, konferenca, foto nga aktivitetet e ndryshme etj., të cilat paraqesin    rrugëtimin e 

Agjencisë që nga themelimi e deri më sot.  

Po ashtu, në këtë ditë u hap edhe ,,Java e Arkivave të Hapura”, aktivitet tashmë 

tradicional. Gjatë  javës, vizitorë të ndryshëm kryesisht nxënës të shkollave, frekuentuan 

mjediset e punës në Agjenci, duke u njohur për së afërmi me procese dhe procedura të punës, 

si dhe patën mundësi të shihnin pano me eksponate të ekspozitave të ndryshme  të përgatitura 

nga Agjencia. Java e Arkivave të Hapura qëndroi e hapur nga 23 -26 mars 2021. 
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Java e Arkivit të Hapur – vizitorët 

 

       
Java e Arkivit të Hapur – vizitorët 

 

Po në këtë ditë u promovua libri “Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare”, e 

autorit Tahir Sezen, e përkthyer dhe përgatitur në gjuhën shqipe nga Dr. Hatixhe Ahmedi. 

Vepra në fjalë u cilësua e  një rëndësie të veçantë, që hedh dritë mbi të kaluarën tonë 

historike, konkretisht mbi emrat e vendeve të vilajeteve shqiptare që ishin në kuadër të 

Perandorisë Osmane.   

Pas promovimit të librit, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës nënshkroi 

Marrëveshje Bashkëpunimi me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore në Shkup.  

 

  
        Promovimi i librit “Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare”          Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK - ITShKSh 
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3. AVANCIMI I KORNIZËS LIGJORE 

 

Janë bërë plotësim ndryshime në Projektligjin për Arkivat Shtetërore. Pas procedimit 

për aprovim, më datë  23.12.2021, Qeveria e Republikës së Kosovës morri Vendim për 

aprovimin e Projektligjit për Arkivat Shtetërore. Projektligji për Arkivat Shtetërore është 

proceduar për shqyrtim dhe aprovim në Kuvendin e Kosovës. 

Për të avancuar kornizën ligjore, është hartuar Draft-Rregullorja për sistematizimin e 

vendeve të punës në Agjenci dhe  Draft - Rregullorja për pranimin dhe dorëzimin e  materialit 

arkivor. 

       
        Punëtoria e Grupit punues, gjatë plotësim-ndyshimit të Ligjit për Arkivat Shtetërore dhe Rregulloreve të AShAK-së 

 

 

4. INVESTIMET KAPITALE 

 

Në vitin 2021, Agjencia si përfituese e Projektit për Efiqiencë të Energjisë në Kosovë, 

përfundoi realizimin e projektit për renovimin e objektit të Agjencisë Shtetërore të Arkivave 

të Kosovës në Prishtinë.   

 

       
   Ndërtesa e Agjencisë pas përfundimit të punimeve                            
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Po ashtu, në vitin 2021, Agjencia ka bërë rregullimin e hapësirave të punës në katin e 

dytë (nën kulm) në  Arkivin Ndërkomunal në Pejë, ku janë rregulluar 6 zyra, korridori dhe 2 

tualete. Me rregullimin e këtyre hapësirave janë krijuar kushte më të mira për punë.  

 

      
               Ndërtesa e ANK – Pejë para punimeve                      Ndërtesa e ANK - Pejë pas punimeve     

 

       

 

 

 

                                                      
                                    Pamje nga rregullimi i zyrave nën kulm në ANK – Pejë 
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5. RREGULLIMI, PËRPUNIMI, MBROJTJA DHE DIGJITALIZIMI I LËNDËS 

ARKIVORE 

 

Agjencia, në depot e saj ruan dhe menaxhon me rreth 8 km. gjatësi lineare e lëndës 

arkivore. 

 Veprimtari kryesore e saj është rregullimi, përpunimi, mbrojtja dhe digjitalizimi i 

lëndës arkivore.  

Punët dhe detyrat e Agjencisë janë të ndara sipas klasifikimit të vendeve të punës dhe 

normave të punës.  

 

5.1 Rregullimi dhe përpunimi i lëndës arkivore 

Agjencia gjatë vitit 2021, ka rregulluar e përpunuar 130.49 m.gj., ka klasifikuar 76.05 

m.gj, ka sistemuar 10.57 m. gj. lineare të lëndës arkivore dhe ka rregulluar 277 libra. 

Më poshtë paraqesim të dhënat të ndara sipas njësive: 

 

Departamenti i Veprimtarisë Arkivore - Divizioni i Rregullimit - ka rregulluar dhe 

përpunuar  34,74  m.gj., të lëndës arkivore në këto fonde: 

1. Fondi- Spitali i Përgjithshëm, Njës. Org. Neuropsikiatri..............................15.40 m.gj. 

2. Fondi -Gjykata Ekonomike  e Qarkut Prishtinë........................................... .15.87 m.gj. 

3. Fondi- Komisioni Kushtetues i Kosovës ..........................................................2.00 m.gj. 

4. Fondi - Gjykata Ekonomike  e Qarkut Gjakovë...............................................1.18 m.gj; 

5. Fondi – Gjykata Ushtarake Prishtinë .............................................................0.20 m.gj; 

6. Fondi – Gjykata e Qarkut Prizren (lëndët penale)..........................................0.09 m.gj; 

 

Arkivi Ndërkomunal Prishtinë - ka rregulluar dhe përpunuar 12.40 m. gj., të lëndës 

arkivore, të fondit Gjykata Komunale – Prishtinë. 

 

Arkivi Ndërkomunal Gjakovë – ka rregulluar dhe përpunuar 6.48 m. gj., të lëndës 

arkivore në fondet Drejtoria për Urbanizëm dhe Kuvendi Komunal Gjakovë.  

 

Arkivi Ndërkomunal Mitrovicë - ka rregulluar dhe përpunuar 20.97 m.gj., të lëndës 

arkivore në fondin   Kuvendi Komunal Mitrovicë,  dhe ka sistemuar 10.57 m.gj. lëndë 

arkivore. 

 

Arkivi Ndërkomunal Prizren - ka rregulluar dhe përpunuar 27.16 m. gj. të lëndës 

arkivore; ka rregulluar 277 libra; ka klasifikuar 41.40 m.gj., të lëndës arkivore në këto fonde:  

- Kuvendi Komunal Prizren; 

- Ndërmarrjet Publike; 

- Organizata Tregtare; 

- Luftëtarët e Luftës Dytë Botërore; 
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Arkivi Ndërkomunal Gjilan - ka rregulluar dhe përpunuar 16.85 m. gj. të lëndës 

arkivore dhe ka klasifikuar 34.65 m.gj. të lëndës arkivore në fondin Spitali Regjional i 

Gjilanit. 

Arkivi Ndërkomunal Pejë - ka rregulluar dhe përpunuar 11.89 m. gj., të lëndës 

arkivore në fondin- Gjykata e Qarkut   Pejë. 

 

5.2  Mbrojtja e lëndës arkivore 

Divizioni i Mbrojtjes, gjatë vitit 2021, ka konservuar 5 093 fletë A4, prej tyre janë 

restauruar 3 718 fletë. Është bërë lidhja e 79 Regjistrave/librave me lidhje të fortë dhe 14 

Regjistra/libra me lidhje të butë, si  dhe janë përgatitë 300 tiketa për kuti arkivore.    

 

5.3 Digjitalizimi i lëndës arkivore 

Për t’iu mundësuar hulumtuesve qasje në dokumente digjitale, në fillim të vitit 2021, 

në Sallën e Hulumtimeve në Agjenci, u bë rregullimi i infrastrukturës së TI-së, instalimi i 

kompjuterëve,  konfigurimi për qasje në dokumente digjitale dhe krijimi i data bazës.  

 

Gjatë periudhës njëvjeçare, Agjencia ka  digjitalizuar gjithsej 165855 dokumente 

arkivore, si në vijim: 

- 98464 dokumente arkivore, sipas kërkesave të hulumtuesve;  

- 12024 dokumente arkivore dhe 74 CD nga Fondi ,,Komisioni Kushtetues i Kosovës”; 

- 17 mikrofilma, me gjithsej 44898 mikrokuadra nga fondet: FO195 Arkivi Londër; 

Gjyqi i Qarkut në Gjilan viti 1947; Gjyqi i Shkallës së Parë në Prizren, viti 1925; 

Gjyqi i Qarkut në Gjilan, viti 1946;  Këshilli Popullor- Komisionet, vitet 1954-1958; 

dokumente të reformës Agrare 1920-1939; Sig. III – 1-1;1-2;1-3; IV, V dhe IX; 

- 13489 dokumente në fondet Drejtoria e Urbanizmit dhe Gjykata Themelore e Punës 

së Bashkuar, në Gjakovë; 

- Indeksimi elektronik i 6287 mikrokuadrove të mikrofilmit Sig.III/ShBA nga gjuha 

angleze në gjuhën shqipe; 

- Nga dokumentet osmane, janë nxjerrë të dhënat nga Defteri i Izmirnikut/Zmornikut 

për fshatrat Pogragjë, Çar dhe Llovcë; 

- Janë mirëmbajtur dhe kontrolluar  2000 mikrokuadro - Sig IV/1-3, 1-4; - Sig I/1-1 dhe 

Sig. II- Arkivi i Vjenës;   

- Është bërë mirëmbajtja e Ueb faqes së Agjencisë (u publikuan 54 njoftime, aktualitete 

etj); 

- Është bërë mirëmbajtja e vazhdueshme e Data Server-it të Agjencisë dhe në të janë 

migruar  152366 skanime. 

 

Gjatë kësaj periudhe janë incizuar dhe ruajtur 70 seanca gjyqësore të Dhomave të 

Specializuara në Hagë. 
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6. SHËRBIMI I QYTETARËVE ME DOKUMENTE ARKIVORE 

 

Agjencia, përveç ruajtjes, mbrojtjes dhe digjitalizimit të lëndës arkivore, rëndësi të 

veçantë i kushton edhe dhënies së saj në shfrytëzim për nevojat e ndryshme të qytetarëve. 

Gjatë këtij viti, janë pranuar 1979 kërkesa për dokumente të ndryshme, si për nevoja 

publike, private, shkencore e të tjera.  

 

Në vazhdim paraqesim të dhënat për shërbimin e qytetarëve, sipas njësive të 

Agjencisë: 

Departamenti për Veprimtari Arkivore 569 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Prishtinë 556 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Gjakovë 143 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Mitrovicë 227 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Prizren 27 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Gjilan 196 kërkesa 

Arkivi Ndërkomunal  Pejë 261 kërkesa 

 

Në Sallën e hulumtimeve në Agjenci, janë shërbyer 1527 kuti arkivore, 232 fashikuj, 

1487  gazeta (Rilindja, Bujku, Gazeta Zyrtare etj.) dhe 163 regjistra e libra tjera, për 

hulumtues, të cilët e frekuentuan sallën gjatë vitit. 

Është bërë furnizimi me material arkivor për punë operative nga Depoja në 

Departamentin e rregullimit dhe përpunimit, Departamentin e mbrojtjes së lëndës arkivore 

dhe njësinë e digjitalizimit. 

Në Depon e Agjencisë, janë sistemuar e renditur nëpër rafte 47 m. gazeta  dhe 

materiale të fondit  Habitat. Është bërë mbikëqyrja e vazhdueshme e pajisjeve elektrike, 

aparaturës  zjarrfikëse, pastërtisë si dhe aparaturave tjera mbrojtëse në Depo. 

 

Agjencia, përveç shërbimit dhe qasjes në dokumente arkivore, është e hapur edhe për 

qasje në dokumente zyrtare. Qasja në dokumente zyrtare mundësohet duke u mbështetur në 

nenin 4, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 04/L-088 për Arkivat Shtetërore; neni 21 dhe 26  i Ligjit Nr. 

05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dhe nenin 11 të Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike.  

Gjatë vitit janë  pranuar katër (4) kërkesa për qasje në dokumente zyrtare, të cilave me 

Vendim u është lejuar qasja e plotë.    
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7. BIBLIOTEKA E ARKIVIT 

 

Përveç ruajtjes dhe menaxhimit të dokumenteve arkivore, Agjencia ka edhe 

bibliotekën e arkivit, e cila ruan dhe menaxhon me shumë tituj bibliotekar,  ku një pjesë e 

tyre mund të konsiderohen si tituj të veçantë. 

Për të mirëmbajtur, menaxhuar dhe për të dhënë në shfrytëzim titujt bibliotekar, gjatë 

vitit në bibliotekë u bë skanimi i 4150 kopertinave të librave dhe u bë katalogimi i tyre  në 

skedarin digjital. 

Janë regjistruar në formë elektronike 1895 tituj, të cilët vite më parë ishin ndarë për 

asgjësim ose falje  

Biblioteka u pasurua me 33 tituj të ri nga  autor të ndryshëm, të cilët vullnetarisht i 

dorëzuan bibliotekës botimet e tyre. 

Biblioteka gjatë këtij viti sipas kërkesave ka shërbyer 30 palë me tituj të ndryshëm.  

 

8. PRANIMI I LËNDËS ARKIVORE DHE INSPEKTIMI TE FONDKRIJUESIT  

 

Për të pasuruar fondet arkivore, Agjencia gjatë vitit pranon fonde të ndryshme nga 

institucionet qendrore e lokale, nga persona fizik e juridik, bazuar në legjislacionin në fuqi. 

Gjatë vitit 2021, Agjencia ka pranuar:  

- 770 fashikuj, respektivisht 62 m2 lëndë arkivore nga Kompania e sigurimeve INSIG e 

Prishtinës;  

- Dorëshkrime  librash  nga personi privat Prof. Dr. Agim Vinca, në sasi prej 1m gj.; 

- 27 tapi (lista poseduese) në gjuhë osmane, nga personi privat Shefki Bajrami; 

- Lista të të ardhurave personale (pagës) për punëtorët e RILINDJES, vitet1985-2000, 

nga personi privat Zeqir Bekolli;  

- 13.632 dosje - lëndë arkivore nga Kuvendi Komunal i Gjakovës;  

- 4 metra gjatësi lëndë arkivore nga ish Qendra e Paraburgimit në Prishtinë; 

- Ka vazhduar pranimi i Fondit të 3% në Austri nga personi privat Bajrush Azemi, në 

sasi prej 5.843 faturave;  

- Dokumente nga aktiviteti politik e sindikal i punëtorëve të PTT e Kosovës, si dhe 

fondi LIMAJ, dorëzuar nga Burim Zagragja, në sasi prej një (1) kutie arkivore;  

- Libra të periudhave të ndryshme të shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX të 

shkrimtarëve dhe hulumtuesve të huaj, si enciklopedi e vitit 1886; dokumenti i 

shpalljes i impotencës kombëtare  në Vlorë me 28 Nëntor 1912, botuar nga Lef Nosi; 

kopje harta të ndryshme, fotografi  të vjetra të figurave shqiptare, gazeta, revista e të 

tjera (kopje) kryesisht në gjuhën frënge, të hulumtuara në Biblioteka dhe Arkiva 

Evropiane, me sasi prej 155 fletë A3, 25 fletë A4 dhe rreth 100 pako libra;  

- 5 vula  nga Ministria  e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe 1 

vulë nga Agjencia  e Kosovës  për Efiqiencë të Energjisë; 

- 4 kuti arkivore  me dokumente nga historiani Marenglen Verli; 
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- Projekti i Mullirit në Mitrovicë, Plani arkitektonik i rregullimit urbanistik i lumit Ibër-

Mitrovicë (1987), me sasi 1 kuti arkivore, të dorëzuara nga Flamur Doli;  

- Dokumentar “30 vitet e pajtimit”, me sasi 1 CD, nga Fetah Bekolli;  

- Janë pranuar dorëshkrime librash (plotësim fondi), nga Prof. Dr. Agim Vinca dhe 

Prof. Dr. Isak Shema; 

Pranimi i lëndës arkivore është bërë me Procesverbal të pranim dorëzimit. 

 

Gjendja e krijuar nga COVID – 19 dhe Vendimet e Qeverisë, kanë pamundësuar  

realizimin e planifikimit të inspektimeve nëpër institucionet e Kosovës. Përkundër asaj, në 

kohën kur gjendja ishte më e qetë, janë realizuar vizita e inspektime nëpër institucione të 

ndryshme qendrore e lokale, për të parë gjendjen e ruajtjes dhe menaxhimit të lëndës 

arkivore.   

Gjatë vitit, janë realizuar 80 vizita e inspektime te fondkrijuesit e nivelit qendror dhe 

lokal, të cilët janë këshilluar e rekomanduar sipas nevojës për përmirësime  profesionale në 

punë.  

Agjencia, si institucion kompetent për miratimin e Listave me afate të ruajtës, për të 

gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, sipas kërkesës ka Miratuar Lista me Afate të 

ruajtjes për këto institucione: 

- Ministrinë e Financave dhe Transfereve; 

- Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe  

- Zyrën e Presidencës së Kosovës. 
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9. PLANIFIKIM DHE ZHVILLIM 

 

Në fushën e planifikimit dhe zhvillimit, është përgatitë Plani i Punës 2021 për 

Agjencinë; Plan – programet për shënimin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit, si dhe Plan-

programi për trajnim me zyrtarët e Agjencisë. 

Bazuar në gjendjen aktuale të Agjencisë, janë përgatit propozime për përmirësimin e 

cilësisë së punës; janë përgatitur raporte  periodike e vjetore të punës për MKRS dhe 

Agjencinë, si dhe ju është bërë analiza e raporteve të punës pas çdo tremujor/vjetor, duke 

nxjerr me përqindje  realizimin e Planit të punës. 

Trajnime/seminare 

 

Prej 17 – 19 nëntor 2021, u realizua trajnim për 59 zyrtarë të Agjencisë. Trajnimi u 

mbajt në Shqipëri. Në trajnim u prezantuan tema profesionale arkivore nga zyrtarë të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë (DPA) dhe zyrtarë të Agjencisë 

Shtetërore të Arkivave të Kosovës.  

 

         
                         Pamje gjatë trajnimit të realizuar në Shqipëri 

 

Përveç trajnimit teorik, u realizuan edhe vizita pune në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Arkivave në Tiranë, ku pjesëmarrësit u njoftuan me proceset e punës në DPA, dhe me këtë 

rast patën mundësinë të vizitojnë vendruajtjen e dokumenteve arkivore (Depon) e DPA-së në 

Shkozë.  

       
       Vizitë pune e stafit të Agjencisë, në DPA- Tiranë          Vizitë pune e stafit të Agjencisë, në Depon e DPA në Shkozë 
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Po ashtu, më 2-3 nëntor, 28 zyrtarë të Agjencisë e vijuan trajnimin Menaxhimi i 

Kontratës përmes E-Prokurimit, i organizuar nga Instituti Kombëtar për Administratë 

Publike. Pas përfundimit të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit u Certifikuan për Menaxhim të 

Kontratave. 

 

                                                                      
 

 

 

10. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR DHE NDËRINSTITUCIONAL 

 

Gjendja me pandeminë COVID – 19, ka ndikuar në mosrealizimin e shumë 

aktiviteteve të cilat ishin të planifikuara që të realizohen brenda vitit. Mirëpo, pavarësisht 

kësaj gjendjeje, Agjencia realizoj disa prej aktiviteteve të cilat i paraqesim në vijim: 

 

10.1 Kryeshefi i Agjencisë z. Bedri Zyberaj vizitoi Komunën e Tuzit në Mal të Zi. 

Qëllimi i vizitës ishte diskutimi me udhëheqësit e Komunës së Tuzit lidhur me organizimin e 

Konferencës V Mbarëkombëtare të Arkivistikës në Tuz. Në këtë takim, të dyja palët u 

dakorduan që Konferenca V Mbarëkombëtare e Arkivistikës të mbahet në Tuz 

Në kuadër të organizimeve për mbajtjen e Konferencës V Mbarëkombëtare të 

Arkivistikës, Kryeshefi z. Zyberaj realizoi vizitë zyrtare edhe në DPA të Shqipërisë. Qëllimi i 

vizitës ishte selektimi dhe përzgjedhja e kumtesave të Konferencës V Mbarëkombëtarë të 

Arkivistikës. 

Konferenca e V Mbarëkombëtare e Arkivistikës, që tashmë është organizim 

tradicional u mbajt më 5 qershor 2021, në Tuz të Malit të Zi. Arkivistët dhe studiuesit nga të 

gjitha trevat shqiptare, si Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Mal i Zi dhe Preshevë 

prezantuan kumtesat e tyre. 

Në Konferencë u prezantuan 23 kumtesa, të cilat paraqitën evoluimin e shkencës së 

arkivistikës, të drejtat e njeriut dhe historinë e arkivave apo institucioneve arkivore në zonat 

shqipfolëse. Në fokus të tyre ishte përgjegjësia, qasja në të dhëna dhe mbrojtja e të dhënave 

personale, bashkëpunimi rajonal në fushën e arkivistikës, trafikimi ilegal i trashëgimisë  
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dokumentare, etika dhe arkivat, ndryshimet klimatike dhe arkivat, si dhe trajnimi arkivor dhe 

përmirësimi profesional.  

Konferenca u realizua në bashkëpunim të Agjencisë me DPA të Shqipërisë dhe 

Komunës së Tuzit si nikoqire. 

 

     
Konferenca V Mbarëkombëtare e Arkivistikës, Tuz, Mali i Zi 

 

 

 

10.2 Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive Shqipëri –

Kosovë, më 27 nëntor 2021, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Arkivave e Shqipërisë, nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit.  

Marrëveshja në fjalë synon të thellojë edhe më shumë bashkëpunimin mes dy 

institucioneve, me theks të veçantë unifikimin e shërbimit arkivor për hulumtuesit dhe të 

interesuarit e tjerë për thesarin arkivor. 

Nënshkrimi i marrëveshjes u bë në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë, 

në prani të ministrave dhe përfaqësuesve të të dyja qeverive. 

 

 

   
Nënshkrimi i Marrëveshjesë së Bashkëpunimit mes Agjencisë,  dhe DPA 
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10.3 Kryeshefi i Agjencisë z. Bedri Zyberaj, priti në takim zyrtar Ambasadorin e 

Republikës së Shqipërisë në Kosovë z. Qemal Minxhozi. Z. Zyberaj njoftoi Ambasadorin me 

kushtet dhe gjendjen aktuale të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, prezantoi 

aktivitetet e realizuara fal marrëveshjeve të bashkëpunimit me arkivat e rajonit, duke veçuar 

bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë.  

 

          
  Pamje nga takimi i Kryeshefit të Agjencisë,, me Ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë  

 

 

10.4 Kryeshefi i Agjencisë, z. Zyberaj, priti në takim zyrtar Ambasadorin e 

Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë z. Jens Erik Grondahl, Ministrin e Mbrojtjes z. Armend 

Mehajn dhe deputetin e Kuvendit të Kosovës z. Enver Dugolli. Qëllimi i takimit ishte 

njoftimi me gjendjen e përgjithshëm në Agjenci dhe mundësinë e përkrahjes nga Ambasada 

Norvegjeze. 

 

        
                             Pamje nga takimi i Kryeshefit të Agjencisë,, me Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosov 
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10.5  Me ftesë të Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

delegacioni i Agjencisë, i përbërë nga z. Zyberaj dhe z. Panxha, morën pjesë në ceremoninë 

festive  për shënimin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit Shtetëror të Maqedonisë së Veriut.  

        
                                                 Pamje nga shënimi i 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të 

Maqedonisë së Veriut 

 

10.6 Kryeshefi i Agjencisë z. Zyberaj, priti në takim pune majorin Glenford Rose, 

përfaqësues i Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-së (NALT) në Ministrinë e 

Mbrojtjes të Republikës së Kosovës. Qëllimi i takimit ishte thellimi i bashkëpunimit mes dy 

institucioneve. Majori Rose, në kuadër të misionit këshillëdhënës që ka në këtë Ministri, u 

interesua për mundësitë dhe format e ndihmës që mund të japë Agjencia Shtetërore e 

Arkivave e Kosovës për konsolidimin dhe kompletimin e mëtejshëm të Arkivit të Ministrisë 

së Mbrojtjes. Z. Zyberaj premtoi se për një gjë të tillë, institucioni që drejton ai do të 

përpiqet me të gjitha mundësitë që të ofrojë ndihmë profesionale për të gjitha çështjet që u 

shtruan në këtë takim, por dhe për të tjera problematika që do të dalin gjatë rrugëtimit të 

përbashkët, deri në finalizimin dhe kompletimin e plotë të Arkivit të Ministrisë së 

Mbrojtjes. Në fund, majori Rose vizitoi disa mjedise të punës në Agjenci.  

           
                    Pamje nga takimi i Kryeshefit të Agjencisë, me Majorin e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-së 
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10.7 Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal, 

delegacioni i Agjencisë, i përbërë nga  Kryeshefi Ekzekutiv z. Bedri Zyberaj, z. Ruzhdi 

Panxha- Drejtor i Departamentit, znj. Fikrie Berisha- zv.Drejtore e ANK Prishtinë dhe znj. 

Hatixhe Ahmedi- zyrtare për dokumente osmane, realizuan vizitë zyrtare në Arkivin Osman 

në Stamboll. Delegacioni u prit nga Drejtori Gjeneral i Arkivit z. Uğur Ünal dhe 

bashkëpunëtorët e tij.  

Qëllimi i vizitës ishte thellimi i bashkëpunimit mes dy institucioneve arkivore, 

hulumtimet në arkiva, si dhe shkëmbimi i ekspertëve dhe i përvojave për fushën e 

arkivistikës. 

       
Pamje nga vizita në Arkivat e Turqisë – Stamboll 

 

10.8 Me ftesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, delegacioni i 

Agjencisë i përbërë nga  Kryeshefi z. Zyberaj, Drejtori i Departamentit z. Azemi, Drejtoresha 

e Departamentit  znj. Mekaj dhe u.d. Drejtoresha e ANK- Prishtinë znj. Berisha, morën pjesë 

në ceremoninë e përurimit të ,,Kompleksit Arkivor në Shkozë", të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Arkivave të Shqipërisë. 

      
              Pamje nga ceremonia e përurimit të ,,Kompleksit Arkivor në Shkozë" Tiranë 
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10.9 Kryeshefi i Agjencisë, z. Bedri Zyberaj, mori pjesë në promovimin e Revistës së 

përbashkët të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 

Arkivave të Shqipërisë ,,Arkivat Shqiptare". Përurimi i Revistës u bë në Tiranë. 

 

       
              Pamje nga promovimi i Revistës ,,Arkivat Shqiptare" 

 

 

11. EKSPOZITA DHE PROMOVIME 

 

11.1. Edhe pse në kushte të vështira, për shkak të gjendjes me pandeminë, Agjencia 

gjithnjë duke respektuar vendimet e Qeverisë dhe rekomandimet e IKSHPK-së për mbrojtje 

ndaj COVID - 19,  realizojë ekspozita dhe promovime. Njëra prej tyre është ajo e datës 17 

shkurt 2021, ku për nder të 13 Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë dhe Kalanë e Tiranës, 

rihapën Ekspozitën „Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar“, në  ambientet e Kalasë në Tiranë.  

 

 

      
                         Pamje nga Ekspozita ,,Kosova në  Arkivin e Shtetit Shqiptar”, Tiranë 
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11.2 Ekspozitën ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, ngjalli interesim shumë të 

madh edhe në vendet tjera. Për të prezantuar atë sa më afër qytetarëve dhe me kërkesë të 

Njësisë për Trashëgimi dhe Muze në Ferizaj, ajo u rihap edhe në qytetin e Ferizajt. 

 

        
                      Pamje nga Ekspozita ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, Ferizaj 

  

11.3 Me rastin e shënimit të 40 Vjetorit të demonstratave të ’81-shit, Agjencia 

Shtetërore e Arkivave të Kosovës, për të shënuar këtë ditë të rëndësishme përgatiti dhe hapi 

Ekspozitën ,,Vullkani” i Republikës. Ekspozita u hap në hapësirat e jashtme të Mensës së 

Studentëve në Prishtinë, aty ku 40 vjet më parë kishte shpërthyer pakënaqësia e studentëve, 

për t’u shtrirë shumë shpejtë në të gjithë Kosovën. Në këtë ekspozitë u ekspozuan fotografi, 

aktgjykime nga proceset e shumta, lajme gazetash dhe revistash legale e ilegale, raporte për 

shkrimet e mediave të huaja, pankarta dhe parulla që shpërndaheshin gjithandej Kosovës së 

asaj kohe, ndonjë letër dorëshkrim, që kryesisht në një formë ose në një tjetër, i përkasin vitit 

1981 apo janë rrjedhojë e tij. 

Pjesëmarrës në këtë ekspozitë ishin figura të shquara të shkencës, kulturës, politikës si 

dhe ish studentët e asaj kohe. 

 

    
                Pamje nga Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Mensa e Studentëve, Prishtinë  
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Meqë interesimi i qytetarëve për të parë ekspozitën ishte mjaft i madh, Agjencia 

vendosi që Ekspozitën ,,Vullkani” i Republikës”, ta hap edhe nëpër sheshet e qyteteve të 

Kosovës, si në atë të Prishtinës, Prizrenit, Gjilanit, Gjakovës, Pejës, Mitrovicës, Deçanit, 

Ferizajt, Fushë Kosovës dhe Suharekës,  ku pati një numër të konsideruar të vizitorëve. 

 

       
         Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Prishtinë              Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Prizren         

      
               Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Gjilan                 Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Gjakovë 

            

          

       
              Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Pejë                   Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Mitrovicë    
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 Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Deçan                       Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Ferizaj 

       

      
         Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Fushë Kosovë                          Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Suharekë 

 

Po ashtu, me kërkesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, 

Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës u hap edhe në Tiranë. Interesimi për të parë ekspozitën 

ishte mjaft  i madh, andaj u vlerësua si e arsyeshme që ajo të qëndrojë e hapur për pesë ditë 

në Tiranë. 

 

      
                                      Pamje nga Ekspozita ,,Vullkani” i Republikës, Sheshi Pazari i ri, Tiranë 
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11.4 Agjencia në bashkëpunim DPA dhe me Kalanë e Tiranës hapën Ekspozitën 

,,Bëje ose vdis!”, kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Ukshin Hotit. Ekspozita ,,Bëje ose 

vdis!”,  kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Ukshin Hotit, u hap Kalanë e Tiranës, në Tiranë. 

 

   
                                           Pamje nga Ekspozita ,,Bëje ose vdis!”, Tiranë        

 

11.5 Në kuadër të Panairit të Librit të Vjetër, të Rrallë dhe të Përdorur, para Teatrit 

Kombëtar në Prishtinë, Agjencia hapi Ekspozitën ,,Bëje ose vdis!”, kushtuar jetës dhe 

veprimtarisë së Ukshin Hotit. Po në këtë ditë, falë bashkëpunimit me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, u hap edhe Ekspozita ,,Vullkani i Republikës, 

përjetimi i demonstratave të Prishtinës të vitit 1981 në Tiranë”. Kjo ekspozitë u përgatit nga 

DPA dhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë.  

 

 

  
Pamje nga Ekspozitat ,,Bëje ose vdis!” dhe  ,,Vullkani i Republikës, përjetimi i demonstratave të  

Prishtinës të vitit 1981 në Tiranë”, Prishtinë 
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11.5 Për nder të shënimit të përvjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, 

Agjencia në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë dhe 

Bashkinë e Vlorës, më 26 nëntor 2021 në Qendrën Historike TID Vlora, hapen  Ekspozitën 

,,Nga nëntorët vijmë në nëntorë shkojmë”.    

 

  
                 Pamje nga Ekspozita ,,Nga nëntorët vijmë në nëntorë shkojmë”, Vlorë 

 

 

Në vazhdën e shënimit të përvjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, 

Ekspozita ,,Nga nëntorët vijmë në nëntorë shkojmë”, nga Vlora udhëtoj për në Tiranë. Më 28 

nëntor 2021, ekspozita u hap në Kalanë e Tiranës.  

 

 

     
                 Pamje nga Ekspozita ,,Nga nëntorët vijmë në nëntorë shkojmë”, Tiranë 
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11.6 Për të promovuar vlerat, Agjencia rendësi të veçantë i kushton edhe botimit dhe 

promovimit  të titujve, të cilët konsiderohen të rëndësishëm për kulturën dhe historinë e  

vendit.  

Libri “Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare”, e autorit Tahir Sezen, e përkthyer 

dhe përgatitur në gjuhën shqipe nga Dr. Hatixhe Ahmedi, i cili u promovua për nder të 70 

vjetorit të themelimit të arkivit, falë marrëveshjes së bashkëpunimit me Institutin e 

Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore në Shkup, u promovua edhe në Shkup. 

                     
       Pamje nga promovimi i librit “Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare”, Shkup 

 

Përveç botimit të librit “Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare”, e autorit Tahir 

Sezen, e përkthyer dhe përgatitur në gjuhën shqipe nga Dr. Hatixhe Ahmedi, Agjencia gjatë 

këtij viti botoi edhe dy tituj të ri ,,Bajroni dhe shqiptarët”, të autorit Dr. Abdullah Karjagdiu, 

si dhe numrin e ri të Revistës ,,Arkivat shqiptare”,  botim i përbashkët i Agjencisë dhe DPA-

së. 

                      
Botimet e Agjencisë 2021 
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11.7  Për të promovuar vlerat dhe aktivitet e Agjencisë, Kryeshefi z. Bedri Zyberaj, ka 

realizuar intervista televizive nëpër media të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Disa prej 

intervistave u realizuan  nga: TV – Vlora – Shqipëri; TV – Klani – Shqipëri; TV – Ora  News 

–Shqipëri; RTK – Kosovë; ATV- Kosovë;  TV – Malisheva – Kosovë, KTV – Kosovë etj. 

 

 

12. BUXHETI DHE FINANCAT 

 

Në fillim të vitit 2021, Agjencia ka pasur një buxhet të aprovuar nga Qeveria e 

Kosovës në vlerë 1,094,165.60€. Ndërsa, me rishikim të buxhetit, Agjencisë iu shtua buxheti 

për 65.000,00€. Me këtë shtim të buxhetit, Agjencia për vitin 2021, pati buxhet të aprovuar 

në vlerë 1.163.107,88€. 

 

Gjatë këtij viti, përmes procedurave të Prokurimit, Agjencia ka bërë shitjen e aseteve 

të cilat kanë qenë jashtë përdorimit (pjesë metalike të dritareve, pajisje të IT dhe inventar 

jashtë përdorimit), ku prej tyre  ka pasur të hyra në shumë prej 3,907.90€, të cilat janë paguar 

në Buxhetin e Kosovës.  

 

 

 

Në tabelë paraqiten të dhënat buxhetore të AShAK-së, të ndara në kategori: 

 
Nr. Kategoritë   

Ekonomike 

Buxheti 

fillestar 

Buxheti me 

të hyrat 

vetanake 

Shtimet 

buxhetit me 

rishikim 

Transfere Buxheti 

përfundimtar 

Shpenzimet  

 buxhetore 

 

1 

Paga/  

Mëditje 

641.061,60   18 000.00 659.061,60 

 

645.674,47 

 

 

2 Mallra/ 

Shërbimet  

144.429,00   -18 000.00 126.429,00 

 

101.146,99 

 

3 Komunale 27.585,00      27.585,00 

 

13.991,12 

 

4 Të hyrat 

vetanake  

22 

 3.942,28   3 942.28 3.872,97 

 

5 Të hyrat 

vetanake  

21 

31.090,00   12.764,00 

 

  31 090.00 5.014,80 

 

6 Investime 

kapitale  

250.000,00           65.000,00  315.000,00 

 

29.447,80 

 

7 TOTAL 1 .094.165,60€ 

 
16.706,28€ 

 

65.000,00€  1.163.107,88€ 

 

799.148,15€ 
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Agjencia, gjatë veprimtarisë së saj realizon edhe të hyra vetanake nga shërbimi me 

lëndë arkivore për palët dhe nga qiradhënia e hapësirave të saj, ku për këtë vit të hyra 

vetanake ishin1: 
 

 

Nr. 
Të hyrat 

nga palët 

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

1 
ASHAK-

DVA 
140,2 96,3 163,1 134,9 197,3 324,6 89,2 277,8 49,8 195,8 200 462,3 2331,3 

2 
ANK- 

Prishtinë 
22,5 126,5 197 139 54,5 84 237,5 198,7 30 173,1 83 177,4 1523,2 

3 
ANK- 

Prizren 
5,5   10     7,75     3,75 16,5 1,25 19,5 64,25 

4 ANK- Pejë 41,5 45 53,5 93 65   157 48,5 90 147,4 100 33 873,9 

5 
ANK- 

Gjakovë 
  14 62 14 30 10 35 65 29 40 30 83 412 

6 
ANK - 

Mitrovicë 
37,5 22 97,5 62   44 22 17,5 125,5 21 22 42,7 513,7 

7 
ANK - 

Gjilan 
45,5 16,5 69 42,5 23 124,5 32 61,5 37,5 39,5 30 24,5 546 

 
Totali  292,7 320,3 652,1 485,4 369,8 594,85 572,7 669 365,55 633,3 466,25 842,4 6264,35 

 

 Të hyrat 

nga 

qiradhënia              

8 
Qiraja e 

RTK-së               
1000 1000 1000 1000 2500 6500 

 
Gjithsejtë ........................................................................................................................................ 

12.764,35€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Shuma nga të hyrat vetanake është e përfshirë edhe në tabelën me të dhëna buxhetore Të hyrat vetanake 21 
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13. PROKURIMI 

 

Në fillim të vitit 2021, Agjencia ka dorëzuar raportin e kontratave të nënshkruara të 

vitit 2020 në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës (KRPPK). Raporti 

është hartuar në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik, duke paraqitur të 

gjitha aktivitetet e prokurimeve publike  të realizuara në Agjenci, sipas kontratave të 

nënshkruara.    

Pas miratimit të buxhetit, për vitin fiskal 2021, Agjencia ka përgatitur dhe ka dorëzuar 

në Agjencinë Qendrore të Prokurimit (AQP) Planifikimin Final të Prokurimit, duke u bazuar 

në kërkesat e njësive kërkuese (departamentet) të aprovuara nga Kryeshefi Ekzekutiv (KE). 

Duke u bazuar në Planin e Prokurimit, në Agjenci, gjatë vitit, janë realizuar 23 

procedura të prokurimit.  

Për të gjitha aktivitetet e realizuara, janë shkarkuar  nga sistemi informativ  i  

menaxhimit të financave  publike  të Kosovës (SMFPK),  urdhër blerjet  për shpenzimet me 

prokurim për  kontratat e nënshkruara me operatorët ekonomik. 

Përveç prokurimeve të realizuara, në këtë periudhë u zhvilluan procedurat e 

tenderimit  edhe për Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative, Furnizim me Kuti 

arkivore dhe digjitalizim të materialeve arkivore. Tenderi për Furnizim me pajisje të 

Teknologjisë Informative është pezulluar për shkak të ankesës në Organin Shqyrtues të 

Prokurimit nga operatori ekonomik Botek Shpk.  Tenderi Furnizim me Kuti arkivore nuk u 

realizua pasi operatori ekonomik është tërhequr, me arsyetimin se është njoftuar nga 

prodhuesi që gjendet në Slloveni se nuk kanë lëndë të parë për prodhimin e kutive arkivore 

sipas specifikave të kërkuara të dosjes së tenderit. Ndërsa, tenderi digjitalizim të materialeve 

arkivore është anuluar për shkak të ofertave të papërgjegjshme 

 

Në fund të vitit është bërë  Plani i  Prokurimit Publik për vitin 2022 në Agjenci, i cili 

është dorëzuar në Agjencinë Qendrore të Prokurimit Publik të Kosovës. 
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Në vazhdim paraqesim aktivitetet e prokurimit publik të realizuara gjatë vitit 2021 në 

Agjenci: 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Përshkrimi i kontratës – Mallra dhe shërbime 

1. Shitja e mbetjeve të metalit, pajisjeve të IT dhe inventarit për zyrë (ritenderim)  

2. Furnizim me mjete mbrojtëse në punë 

3. Ekspozita "VULLKANI" I REPUBLIKËS  

 

4 Botimi i librit: "Ndarja Administrative e Vilajeteve Shqiptare (Emrat e vendeve 

dhe statusi i tyre) 

5. Ekspozita  ,,70 vjet Arkiv” dhe Katalogu 

6. Shërbime hoteliere për nevojat e ASHAK-së 

7. Furnizim me veshmbathje 

8. Shërbime Pastrimi 

9. Larja e tepihëve 

10. Ekspozita e 10 Qershorit dhe furnizimi me kavaleta (këmbalecë për mbajtjen e 

panove) 

11. Servisimi i klimave 

12. Furnizim me Klima 

13. Botimi i katalogut dhe printimi i ekspozitës  Bëje ose vdis 

14. Botimi i librit(dytë):"Ndarja Administrative e Vilajeteve Shqiptare (Emrat e 

vendeve dhe Statusi i tyre) 

15. Servisimi, kontrollimi dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit për Arkivat 

Ndërkomunale në Pejë, Gjakovë, Prizren, Gjilan dhe Mitrovicë 

16. Furnizim me aparat laminator 

17. Renovimi i Arkivit Ndërkomunal-Pejë 

18. Renovimi i Objektit, Arkivi Ndërkomunal Pejë/aneks 

19. Botimi i librit ,,Bajroni dhe Shqiptarët” 

20. Furnizim me mbështjellës të lëndës arkivore 

21. Transporti i punonjësve të Agjencisë për trajnim (në relacionin Prishtinë-Tiran-

Durrës-Berat dhe anasjelltas) 

22.  Furnizim me pllakate me mbishkrime të Agjencisë 

23. Sigurimi i automjetit për nevojat e ASHAK-së 


