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Në bazë të kërkesës Tuaj dhe duke u mbështetur në planin dhe programin e paraparë të 
punës për realizimin e punëve dhe detyrave për vitin 2018 për Drejtoratin për Zhvillim 
Ekonomik, po ju paraqesim raportin e punës për periudhën e cekur më lartë.   

 
SHTOJCA : RAPORTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  RAPORTI I PUNËS SË DZHE PËR PERIUDHEN JANAR – DHJETOR 2018 
 
VËREJTJE: Raporti i paraqitur është i ndar në tri pjesë ku secila pjesë prezanton veç e veç 
punën e sektorve në DZHE.  
 

1. RAPORTI VJETOR PËR SEKTORIN E TURIZMIT 
 
1.1 Është punuar raporti narativ vjetor i punës për vitin 2017, janë bërë vlerësimet e 
stafit dhe është punuar programi i punës për vitin 2018. 
 
1.2. Kemi vazhduar bashkëpunimin me sektorin privat të turizmit gjatë përjudhës Janar 
– Dhjetor të vitit 2018. 
 
1.3. Menaxhimi i Zyrës Informative të Turizmit. Në këtë aspekt në kontinuitet kanë 
vazhduar punët përgatitëse për shfrytëzimin sa më të mirë të potencialeve turistike të 
komunës, shërbimet e nevojshme informative për turistë si transporti, akomodimi, 
informata rreth shtigjeve etj. Njëherit për të qenë sa më gjithpërfshirës dhe krijimi i një 
zhvillimi të qëndrueshëm kyt sektor ka vazhduar bashkëpunimi e mirë që ka me bizneset 
turistike duke ju ofruar ndihmën e nevojshme përkatëse rreth promovimit të mundësive 
të shërbimeve që i ofrojnë. 
 
1.4. Mbledhja dhe përpunimi i statistikave të vizitave në zyrën informative. Statistikat 
janë të përpunuara për periudhën Janar – Djetor dhe numri total i vizitorve është 14.753 
nga të cilët 7424 vizitor janë të huaj ndërsa në visitor center (muaji gusht – dhjetor) 
2.026 e që në total janë 9.450 vizitor. Ndërsa sa i përket vizitorve vendor kemi pasur 
5.303. 
 
1.5. Interpretimi i statistikave nga Agjencioni i Statistikave te Kosovës për përiuën TM3 
2018. Sa i përket llogaritjes së statistikave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës për 
periudhen TM3 për vitet 2016, 2017 dhe 2018 janë sipas tabelave mëposhtë: 
 



  
Tab:1. Në këtë tabel është paraqitur numëri i vizitorve vendor dhe netë fjetje për TM3 për 3 vitet 
e fundit. Në këtë tabel shihet se Peja prinë e para me numër të vizitrve vendor dhe bindshëm 
duke e lënë pas edhe Prishtinën që dëshmon se ka filluar të jetë destinacion i mënaxhuar mirë. 
[Statistikat zyrtare pwr TM3 - 2018 nga ASK - http://ask.rks-gov.net/media/4451/hoteleria-tm3-2018-shqip.pdf] 
 

  
 
Tab:2. Tab:1. Në këtë tabel është paraqitur numëri i vizitorve të huaj dhe netë fjetje për TM3 për 
3 vitet e fundit. Në këtë tabel shihet se Peja është në vendin e dytë për numërin e vizitrve të huaj 
dhe netë qëndrimi që dëshmon se ka filluar të jetë destinacion i mënaxhuar mirë. [Statistikat zyrtare 

pwr TM3 - 2018 nga ASK - http://ask.rks-gov.net/media/4451/hoteleria-tm3-2018-shqip.pdf] 
 



 
 
Tab:3 paraqet statistikat për TM3 per vitet 2016, 2017 dhe 2018. Ketu shihet se Peja ka 
arrit të jetë shumë afër Prishtinës me numër të vizitrve dhe netë fjetje ndërsa sa i përket 
Prizrenit është mjaft larg me numëra [Statistikat zyrtare pwr TM3 - 2018 nga ASK - http://ask.rks-

gov.net/media/4451/hoteleria-tm3-2018-shqip.pdf] 
 
 

 
 
Tab:4 paraqet kapacitetet hoteliere ne Kosove sipas regjioneve ku Peja ka gjithsejt 2271 
shtreter ndersa ne tabelen mëposht shihet shfrytëzimi i kapaciteteve hoteliere ku Peja ka 
përqindjen më të madhe se Prishtina dhe dyfish me Prizrenin me 22.08%. [Statistikat zyrtare 

pwr TM3 - 2018 nga ASK - http://ask.rks-gov.net/media/4451/hoteleria-tm3-2018-shqip.pdf] 
 



 
 
1.6. Me qëllim të bashkërendimit të aktiviteteve për realizimin e projekteve të 
përbashkëta për vitin 2018, janë zhvilluar takime me drejtoratet relevante komunale 
dhe OJQ-të vendore dhe organizatat e huaja që veprojn në Kosovë. 
 
1.7. Me kërkes të drejtoratit për urbanizem dhe vendim të kryetarit kemi qenë pjesë 
aktive në zhvillimin e puntorive për revidimin e PZHK dhe hartës zonale ku kemi ofruar 
materjale dhe të dhëna të kërkuara nga hartuesit e procesit të PZHK-së. 
  
1.8. Me kërkes të kryetarit kemi marë pjesmarës në organizimin e “Ditës së Ulqinit” e 
cila organizohet çdo vitë dhe Peja merrë pjesë në këtë manifestim. 
 
1.9. Ka vazhduar bashkëpunimi me organizatën CDF rreth zhvillimit të projektit Vip-
Dinarica. Në këtë projekt njëherit jemi edhe pjesë e grupit koordinues në projektin e ri 
ndërkufitar Kosovë - Shqipëri. 
 
1.10. Kemi realizuar bashkëpunim të përafërt me GLV “Agroturizmi” e cila është një 
organizat mjaft e madhe dhe tubon sektorin publik dhe privat. Në këtë aspekt kemi 
qenë pjesë aktive në zhvillimin e projekteve që ndikojnë në ngritjen e Agro-turizmit.   
 
1.11. Edhe në vitin 2018 kemi vazhduar me menaxhimin e mediave sociale të cilat kan 
një ndikim të madhë në promovime andaj këto media sociale janë shfrytëzuar për qëllim 
të promovimit në masë më të madhe dhe janë menaxhuar vazhdimisht faqet në 
facebook “Peja Tourist Information” , instagram “Visitpeja” dhe Tëitter “PejaTourism”. 
 
1.12. Kemi marrë pjesë aktive në takimet regjionale të organizuar nga AZHR – 
Perëndim për këshillin Rajonal të Turizmit. 
 
1.13. Kemi marrë pjesë aktive në takimet e Këshillit Nacional për Turizëm të themeluar 
nga Kryeministri i Kosovës. Komuna e Pejës është përzgjedh si përfaqësuese e 
asociacionit të komunave të Kosovës. 
 
1.14. Sektori i turizmit ka qenë pjesë aktive në takimet e organizuar nga MTI-Divizioni i 
Turizmit për rishikimin dhe hartimin e ri të ligjit për Turizem. 
 



1.15. Ka vazhduar bashkëpunimi me Muzeun e Pejës rreth pregaditjes së materjaleve 
promovuese si dhe promovimin e përbashkët të turizmit kulturor për vitin 2018 dhe 
bashkëpunimin në projektet e turizmit kulturor. 
 
1.16. Ka vazhduar bashkëpunimi me grupin kordinues në mes të Pejës, Shkodrës dhe 
Plavës për projektin “Majat e Ballkanit”. Në vitin 2019 Peja do të jetë menaxhuese e 
aktiviteteve. 
 
1.17. Projekti për qendrën rinore me ministrin e zhvillimit rajonal. Është punuar 
projekti për qendrën rinore në Vitomeric për të cilin është fituar fondi në vlerë prej 
398,667.00 Euro për implementim dhe njëherit është në realizim e sipër. 
 
1.18. Është fituar projekti ndërkufitar me Malin e Zi: Jemi në proces të planifikimit të 
projektit në vlerë prej 410.452 Euro ndërsa kontrata me komunën do të nënshkruhet në 
Shkurt. 197.540,80 Euro. Projekti pritet tw filloj nw Shkurt tw vitit 2019. 
 
1.19. Pjesmarje në takimet e organizuara: nga minisitria për ambient dhe planifikim 
hapsinor për punimin e planit regullativ për fshatin Bogë. 
 
1.20. Pjesmarja në takime me Drejtorinë e parkut nacional “Bjeshkët e Nemuna” për 
hartimin e planit për menaxhim të parkut nacional Bjeshkët e Nemuna”. 
 
1.21. Takimi me SWG – “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetizimi në fushën e bujqësis, 
zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare” – Takimi i 6’të grupit të akterve të 
rajonit ndërkufitar Bjeshët e Nemuna. 
 
1.22. Me qëllim të promovimit të destinacionit turistik të Pejës janë zhvilluar takime me 
gazetar, TV dhe radio nga Kosova dhe Shqiperia si: Radio Kosova, TV Top Channel nga 
Shqiperia, pastaj grupe të gazetarve turistik nga Korea, Japonia, Belgjika etj. 
 
1.23. Me kërkes të zyrës së informacionit të komunës për transparenc më të mirë kemi 
përpunuar të dhënat për për drejtoratin për zhvillim ekonomik si dhe tri sektoreve që 
veprojn në këtë drejtorat për ta plotësuar Web faqen e komunës.  
 
1.24. Me qëllim të bashkëpunimit ndërkufitar kemi marrë pjesë në trajnimin për 
menaxhimin e destinacionit turistik në Berane të Malit të Zi përmes projektit 
ndërkufitar “Bjeshkët e Nemuna”. 
 
1.25. Zyra e turizmit ka pregaditur materjalet për pjesmarje në konferencen dhe 
panairin ballkanik Sloë Food i cili është mbajtur në në bruksel në “Parlamentin 
Evropian” nga datat 21 deri 23 Maj 2018.  
 
1.26. Furnizimi me materjale promovuese për zyren e kryetarit, zyrën e kuvendit si dhe 
drejtorin për kultur, rini dhe sport për aktivitete të ndryshme. 



 
1.27. Është bërë përurimi dhe hapja e produktit më të ri në Pejë “PARAMOTORIT” 
(fluturim mbi Pejë). 
 
1.28. Pjesmarje në trajnim nga USAID për “Project Cycle”. 
 
1.29. Pjesmarje në takimin e organiozuar nga Riinvest me drejtorët e zhvillimit ekonomik 
të rajonit për përformancen e komunave për biznese. 
 
1.30. Përcjellja e delegacionit nga Horby. 
 
1.31. Bashkëpunimi me KATA dhe tour operatorët nga Peja për krijimin e ofertës së 
përbashkët dhe promovimit të sajë. 
 
1.32. Përcjellja e zhvillimeve të projektit Via Ferrata III të i 5ti km. 
 
1.33. Janë zhvilluar takim te ndryshme me KFOR – Italian per te kordinuar punet për 
vazhdimin e trajnimeve për grupin “Kërkim Shpëtim Peja” ku janë mbajtur trajnimet si 
dhe materjali i dhuruar nga KFOR është vendosur në hapsirat e Komunës. 
 
1.34. Janë realizuar proceduart e shpalljes së tenderit për projektin “Ndriqimi i rrugës 
nga Shara deri te i 5ti kilometër” dhe projekti ka parfunduar tanimë. 
 
1.35. Janë realizuar proceduart e shpalljes së tenderit për projektin “Paraglide” dhe 
projekti ka parfunduar tanimë. 
 
1.36. Kemi realizuar takimin me KDI (Kosovo Development Center) nga Gjakova per 
projektin nderkufitar Kosovë-Shqipëri dhe njëherit kemi paraqitur mundësit e 
investimeve në sektorin e turizmit në Pejë. 
 
1.37. Kemi pritur studentët e univeristeteve nga Miami dhe Chikago me të cilët janë 
shkëmbyer përvojat dhe eksperiencat e ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillim të 
qëndrueshëm të turizmit. 
 
1.38. Kemi marrë pjesë në organizimet e donatorve të ndryshëm për thirjet për 
projekte që janë organizuar nga EU, Bashkpunimi ndërkufitar, RCC, Western Balkans etj. 
 
1.39. Është bërë organizimi i pritjes së presidentit të Shqipëris Ilir Meta i cili ka shijuar 
gjithashtu aktivitetin e Zip Line. 
 
1.40. Kemi marrë pjes në ceremonin e ndarjes se çmimit të komunës së Pejës “Model 
municipality at the European Green Belt”. 
 



1.41. Kemi marrë pjesë në organizimin e eventit Shtegu i Paqës ne Pejë ku kemi bërë 
organizimin e pjesës së shtegut të bicikletave. 
 
1.42. Duke parë suksesin e zhvillimi të turizmit MTI ka vendosur që ditën botërore të 
turizmit ta organizoj në Pejë ku edhe këmi qenë pjesë e organizmit. 
 
1.43. Kemi realizuar takim për bashkëpunim me SDC (Swiss Development Cooperation) 
dhe Sëiss Contact rreth punës e cila është zhvilluar dhe mundësit e projekteve në të 
ardhmen. 
 
1.44. Kemi përpunuar materjalet e kërkuara për prokurimin dhe PIPAT per financat për 
vitin 2019 ku do të realizohen 6 projekte në vlerë prej 140.000 euro. 
 
1.45. Kemi zhvilluar takime me Swiss Contact dhe organizatën Anibar për realizimin e 
projektit për parkun Karagaq. 
 
1.46. Kemi realizuar takimin e fundit me zyrtarët e EU për projektin “Çarshit e Vjetra të 
Dukagjinit” ku është dorzuar raporti narativ dhe financiar si procedur për shlyerjen e 
obligimeve dhe mbylljen e projektit.  
 
1.47. Kemi qenë pjesë e debatit për Planin për Integritet të zhvilluar nga komuna e 
Pejës ne kuvendin e Pejës. 
 
1.48. Kemi qenë pjesë e takimit të përbashkët me delegacionin nga Gusija ku është 
debatuar për zhvillimet e mundshme në projekte ndërkufitare. 
 
1.49. Kemi marë pjesë në puntorin e organizuar nga Swiss Contact për zhvillimin e 
produktit turistik të biciklizmit. 
 
1.50. Pjesmarje në takimin e organizuar nga MAPL dhe MZHR për diskutimin e Strategjis 
për zhvillim lokal 2019 – 2021. 
 
1.51. Drejtorati për zhvillim ekonomik ka organizuar konferencen Rajonale Tradicionale 
“Më Dëgjo dhe Mua” për fuqizimin e pozitës së gruas në shoqëri e cila është realizuar 
në bashkëpunim me UN, Syri Vizion, Qendra për mirëqenjenj e gruas dhe SetUp 
kampanja ku sektori i turizmit ka qenë pjesë e zhvillimeve të dizajneve për promovim. 
 
1.52. Kemi marrë pjes në konferencën e dytë ndërkombëtare për zhvillim të 
qëndrueshëm “NXITJA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË BIZNES, TURIZËM DHE 
AGROKULTURË NË VENDET E BALLKANIT”  të organizuar nga universiteti Haxhi Zeka në 
Pejë. 
 



1.53. Në muajin dhjetor janë bërë publikimet për mundësit turistike në Pejë nga revista 
prestigjoze “Travel Magazine.be” të cilat janë shpërndar gjithashtu nga ambasada në 
Bruksel. 
1.54. Kemi marrë pjesë në sesionin informues të organizuar nga EU për projektet 
ndërkufitare Kosovë-Mali i Zi që do të hapen në muajin Janar 2019. Gjithashtu ky takim 
ka shërbyer për të gjetur palët e interesit për të aplikuar në projekte.  
 
 
 

2. RAPORTI I SEKTORIT TË EKONOMIS 
 
Në sektorin për mbështetjen e bizneseve punët janë zhvilluar sipas planit të paraparë 
për vitin 2018 
 
2.1 Për periudhën Janar-Dhjetor janë proceduar gjithsejt: 
 

Licenca për 
përdorimin e 

alkoolit në 
lokale 

 

Licenca për 
zgjatjen e 
orarit në 

lokalet e natës 

Licenca për 
auto taksi 

Rendi i udhëtimit i 
Autobuseve lokal 

Vërtetim si 
deshmin 

për vitet e 
provoje 
para viti 

1999 

 
 

121 
 

 
 

20 

130  
Individual 

 
5 Radio Taxi 
88 Licenca 

8  Kompani 
 

3 Licens per 
kompani 

 
 

31 

 
 
2.2 Raporti Financiar i të hyrave për periudhën Janar-Dhjetor 2018. Në tabelen mëposht 
do ti gjëni të dhënat rreth të hyrave të përgjithshme financiare nga licencat.  
 

Licenca për përdorimin e 
alkoolit në lokale 

 
 

40635 50211 

Licenca për zgjatjen e 
orarit në lokalet e natës 

 
 

40635 50206 

Licenca për auto taksi 
dhe Rendi i Udhetimit 

 
 

  40635 50208 

 
 

9,450.00 € 
 

 
 

1,400.00 € 

 
 

9,240.00 € 



 
 
2.3 Ky sektor njëherit gjatë këtij viti i ka mbajt të informuar shumë biznese rreth 
konkurseve dhe projekte të cilat janë prezantuar nga organizatat e huaja si dhe nga 
Ministrit. Gjithashtu ndihm për biznese kemi ofruar edhe në procedurat për aplikim në 
projekte si dhe kemi asistuar rreth punimit të biznes planeve për të qenë sa më të 
pregaditur dhe fitues potencial në projekte. 
    
21.4 Gjatë përiudhës Janar-Dhjetor sektori i ekonomis ka pasur një bashkëpunim të afërt 
me Universitetin Haxhi Zeka në realizimin e praktikës nga studentët. Gjithsejt 14 student 
për periudhën e raportimit kanë vijuar praktiken në këtë sektor duke i përmbushur 
procedurat të cilat kërkohet që prokatika të zgjasë 40 orë, ku në këtë total të orve 
studentët kanë marrë njohuri rreth Komunës, zhvilimit ekonomik, punën e sektorit të 
ekonomis, projektet etj.  
 
 
 

3. RAPORTI I SEKTORIT TË REXHISTRIMIT TË BIZNESEVE 
 

3.1 Nw tabelen mwposhtw do ti gjeni tw gjitha punwt rreth kwtijw sektori 
 
 

Nr. AKTIVITETI▼  
PERIUDHA ► 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Totali 

1 Regjistrimi i 
bizneseve të 
reja 

39 32 45 55 32 46 43 35 31 44 30 41 473 

2 Ndryshime ne 

biznes 

53 42 28 41 43 26 44 25 35 33 25 23 418 

3 Shuarje te 
biznesit 

5 4 8 1 10 3 3 2 2 5 3 6   54 

4 Numra Fiskal / / / / / / / / / / / / / 

5 Çertifikata për 
TVSH 

3 3 4 5 3 4 7 2 3 4 5 2 45 

6 Çertifikata për 

Import-Export 

/ / / / / / / / / / / / / 

7 Kerkesa te 
Ndryshme, 

Vertetime, 
ndrrime te 
certifikatave 
etj. 

34 42 51 42 64 41 35 31 36 64 63 47 550 

  Lënd te 
procesuara 
gjatë muajve 

 
 

134 

 
 

123 

 
 

136 

 
 

144 

 
 

152 

 
 

120 

 
 

132 

 
 

95 

 
 

107 

 
 

150 

 
 

126 

 
 

119 

 
 

1540 

 


