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Drejtoria për Administratë 

 
Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës janë bere edhe sipas planit te prokurimit 

bazuar ne buxhetin e parapare për investime kapitale për vitin 2019  

Ndërtimi i zyrës se vendit ne Novoselë faza parë 

Blerja e Veturave  

Shtyp, dizajn, mbishkrime, dhe broshura për nevoja shck 

Furnizimi me invertorë dhe bateri   

Renovime te zyrave te vendit dhe ADMINISTRATES 

2. Lansimi i aplikacioneve të Digi-Peja, drejt digjitalizimit të Shërbimeve Komunale  

3. Decentralizimi i shërbimeve Komunale në zyrët Komunale në zonat rurale  

4. Fillimi i implementimit të projektit(Smart City) 

6. Ngritja e nivelit të përformancës së punonjësve në Administratën Komunale  

7. Implementimi i kodit te etikes si projekt – financuar nga UNDP 

 8. Digjitalizimi dhe Transparenca në Ndërmarrjet Komunale. 

9. Trajnime ne gjuhen boshnjake dhe serbe . 

 10. Sistemi i hyrje dhe dalje të SMVP në te gjitha objektet komunale (shkolla , 

ambulanca dhe institucione tjera qe ne mënyrë te drejtpërdrejt  janë te lidhura me 

komunën ) 

11. Mbishkrimet unike  te emërtimeve te zyrtarëve ( te dyert)  ne te gjitha objektet 

komunale  , Bashkëpunim me USAID-it ne programin "Te avancojmë Kosovën se 

bashku" - AKT,si dhe nga  Zyra e Komisionarit për Gjuhe – ZKGJ  dhe software-it 

përkthyes   
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Projektet e parapara për vtitn 2019 sipas planifikimit buxhetor 

 

Emri  
2019 

Renovime ne kuadër te Objektit te 
vjetër te Komunës,zyra e turizmit si  
dhe Objekteve te tjera ne kuadër te 
Administratës. 

30,000.00 € Një aktivitet me 2 lote: 
Lot 1,Zyra e turizmit,Lot2 
(kulmi ne 
Gorozhdevc,informacioni  ne 
ofiqari,tualeti ka arsimi objekti i 
kadastrit) 

Ndërtimi i Zyrës se vendit ne Fshatin 
Novoselë 

35,000.00 € Një aktivitet se bashku me 
drejtorinë e shëndetësisë 

Blerja e Pajisjes Gjeodezike për 
Kadastër 

20,000.00 € Një aktivitet I prokurimit 

Furnizimi me inventor  30,000.00 € Një aktivitet I prokurimit 

Totali 115,000.00 
€ 
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Drejtoria për Inspekcion 
 

Drejtoria per punë Inspektuese është përgjegjëse për mbikqyrjen dhe zbatimin e 

ligjeve  dhe rregulloreve të cilat biejnë në domenin e saj në bazë te sektorëve te cilat i 

përfshin, siq jane : sektori i Tregut i cili ngërthenë në vete edhe komunikacionin, 

sektorin komunal, sektorin e ndertimit, sektorin e ambientit i cili perfshin bujqesin, 

sanitarine dhe veterinarine. 

Qellimi i këtij plani të Punës është vendosja apo evidentimi i objektivave dhe 

prioriteteve të Drejtorisë për punë Inspektuese për vitin 2019, në Komunën e Pejës. 

Ky planifikim, synon te rrit nivelin e zbatueshmerisë së ligjeve në bazë të fushave 

që mbulojnë sektoret e ndryshme te cilat veprojne ne kuader te Drejtorise se 

Inspekcionit, e qe nenkupton faktin se synimi kryesor eshte mbikqyrja dhe zbatimi 

efektiv i ligjeve dhe akteve nenligjore, rregulloreve Komunale dhe akteve të tjera sipas 

fushëveprimit të drejtorisë. 

 

FUSHAT E MBIKQYRJES DHE INSPEKTIMET 

Plani i punës ështe i bazuar në prioritetet e nxjerrura nga: 

 Raportet e punes për vitin paraprak 

 Në parregullsitë e evidentuara për vitin paraprak ne kuader të zbatueshmeris së 

ligjit 

 Në kërkesat e komunitetit 

 Ankesat e komunitetit 

 Obligimet apo detyrimet që dalin nga Infrastrukura ligjore qe mbulon Drejtoria e 

Inspekcionit 

    

Pasi që ky plan i Punës parasheh Objektivat vjetore përmes: 

1. Sektorit te Tregut - Komunikacionit 

2. Sektorit Komunal 

3. Sektorit te Ndertimit 

4. Sektorit te Ambientit- Bujqësisë- Sanitarisë dhe Veterinarisë, 
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Drejtoria për Punë Inspektuese synon të arrij: 

 Luftimin dhe eliminimin e konkurences se pa drejte tregtare ne tregun e 

brendshëm; 

 Sigurimin e Produkteve ushqimore dhe jo ushqimore të plasuara në treg që të 

jenë të sigurta me    standarde  nderkombetare; 

 Mbrojtjen e Konsumatorëve; 

 Mbikqyrjen e prodhimit, përpunimit, ruajtjes dhe transportit të produkteve; 

 Transport të Sigurte për Udhëtar; 

 Marja e masave mbrojtëse të shëndetit të qytetarëve nga veprimi i dëmshëm i 

Produkteve të Duhanit ; 

 Inspektimin e prodhimeve me origjinë shtazore; 

 Kontrollimin e Bagëtisë si dhe të thertorëve; 

 Mbikqyrjen dhe mbrojtjen e hapsirave publike (rruget, trotuaret, sheshet etj ); 

 Lirimin e Hapsirave Publike nga çfardo pengese qoftë; 

 Ndalimin e shfrytezimit të hapësirave publike në mënyrë të kundërligjshme; 

 Krijimin e një ambienti të pastër dhe të sigurtë; 

 Inspekimin e ndërtimeve, renovimeve, zgjerimeve ; 

 Evidentimin dhe marjen e te gjitha masave per parandalimin e ndertimeve pa 

leje apo te kunderligjshme ; 

Ndër objektivat e Drejtorisë për Punë  Inspektuese është  edhe rritja e disiplinës, 

besueshmerisë dhe përmiresimi i cilësisë së shërbimeve të inspektorëve përmes sjelljeve 

korrekte në tëren duke qenë objektiv, duke respektuar ligjin dhe transparencën si dhe 

duke i trajtuar dhe  zgjidhur  ankesat e qytetarëve në kohe sa më të shpejtë.  

Po ashtu Drejtoria për Punë Inspektuese Prioritet ka edhe rritjen e 

bashkëpunimit efikas me sektorët e tjerë komunal, bashkëpunimin me policinë , 

gjykatën, prokurorinë si dhe organet apo instancat tjera me qellim të përmirësimit të 

gjendjes përmes sektorëve të saja.   

Tashmë në këtë vit (2019) pasi që po parashihet që të ndryshoj Rregullorja 

Komunale për Taksa dhe Tarifa e cila pritet të pësoj ndryshime edhe sa i përket gjobave 

dhe taksave në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese, ne do të propozojmë që 

Drejtoria për Pune Inspektuese të riorganizohet, të bëhët modifikimi i organogramit të 

drejtorisë,të rritet numri i inspektorëve ku parashihet që ka mangësi, në kuadër te 

sektorit te ambientit te funksionalizohet edhe isnpetoriati i bujqësisë si dhe brenda 

Drejtorisë për Punë Inspektuese të parashihet zyra ligjore, e përbër nga dy juristë 

profesionistë( të paktën njëri me Jurisprudencë të përfunduar), me qëllim të ngritjes së 

sigurisë, cilësisë dhe efikasitetit.    
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Drejtoria për Arsim 
 

 

 Plani Vjetor i Punës për vitin 2019 

 

   
Nr Aktivitetet e planifikuara Realizimi në kohë 

  Sektori i Arsimit   

      

  Niveli parashkollor dhe parafillor muaji 

      

1 

Analizë e realizimit të Planit dhe programit të punës për 

vitin 2018 I 

2 Punimi I planit gjithpërfshirës për edukimin parashkollor I 

3 Trajnime të edukatoreve për KK IV 

4 

Bashkëpunumi  me Caritasin Zviceran ,Save the children 

,Syri Vizionit dhe OJQ tjera në vazhdimësi 

5 

Identifikimi I fëmijëve me aftësi të kufizuara ,raportimi I 

rasteve tek ekipi vlersues Komunal I-XII 

6 

Bashkëpunimi me Ekipin Vlerësues  për vlerësimin 

pedagogjik të fëmijëve me NEV-të moshës 3-6 vjeç I-XII 

7 

Mbikëqyrje profesionale,pedagogjike për ngritjen e cilësisë 

së punës në ed.parashkollor I,II,III,IV,V,X,XI,XII 

8 

Mbikëqyrje  e regjistrimit të fëmijëve në kl.parafillore(në 

shkolla) V-VIII 

9 

Vizitë informative lidhur me përgatitjet për fillimin e vitit të 

ri shkollor VIII 

10 

Aktivitete kulturore-artistike në kopshtin "Pëllumbat e 

paqes" III,VI,IX,XII 

11 

Analizë e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parafillor sipas 

moshës,gjinisë dhe etnisë IX,X 

      

  

Arsimi Fillor,I Mesëm I Ulët dhe I Mesëm I Lartë (Niveli 

1,2,3)   

      

      

12 Plani vjetor I punës për vitin 2019 (sipas niveleve) I 

13 

Përpunimi Statistikor I suksesit të nxënësve për gjys.vjet.e 

parë (2018/2019) I 
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14 

Analizë profesionale pedagogjike e suksesit të nxënësve për 

gjys.vjet.e parë I 

15 

Kontrollimi dhe vlerësimi I dosjeve   të mësimdhënësve të 

trajnuar sipas fushave të kurrikulës nga ana e Koordinatorit 

nga DKA ,trajnerit të fushës dhe drejtorit të 

shkollës.(vazhdim nga viti paraprak)  I,II 

16 

Formimi I grupeve  për trajnim sipas  fushave të 

Kurrikulës-vazhdim III-IX 

17 Analizë profesionale e braktisjes së nxënësve  (2018/2019) II 

18 

Vlerësim I fëmijëve me NEV arsimore nga ana e Ekipit 

vlerësues  II- VI dhe IX-XII 

19 

Konkursi për kuadrin arsimor sipas kërkesave të  shkollave 

dhe pranimi I tyre I,VI,VIII 

20 

Vizita pune në shkolla me karakter të 

përgjithshëm,informativ,mbikëqyrës dhe special (niveli 

1,2,3) I-XII 

21 

Evidentimi I nxënësve të kl. të IX-ta për Testin e 

Arritshmërisë dhe caktimi I qendrave të testimit II 

22 Analiza javore e Raporteve nga MASHT  në vazhdimësi 

23 Punë e përditëshme administrative në vazhdimësi 

24 Mbledhje me drejtor shkollash  I-VI dhe IX-XII 

25 Organizimi I Olimpiadës së matematikës  2019 I 

26 

Organizimi I  takimit me mësimdhënësit e pensionuar për 

nderë  të 7 Marsit-Ditës së Mësuesit III 

27 Mbajtja e trajnimit për KKK  IV ,VI 

28 

Planifikimi I profileve,orëve mësimore dhe kuadrit arsimor 

për Vitin shkollor 2019/2020,me theks të veçant në shollat 

profesionale  V 

29 

Fillimi I implementimit të procedurave për realizimin e 

planeve zhvillmore të tetë shkollave përfituese të Granteve 

shkollore nga Banka Botërore- Fokus cilësia në arsim III në vazhdimësi 

30 

Analizimi I nevojave dhe shqyrtimi I kërkesve të shkollave  

për furnizim me dru për vitin shkollor 2019/2020  IV,V 

31 

Planifikimi dhe monitorimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e 

parë   (2019/2020)    V dhe IX 

32 

Caktimi I qendrave të testimit dhe administruesve të Testit 

Kombëtar të Maturës 2019 IV,V 

33 Planifikimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e X-të (AML) IV,V 

34 Mbajtja e Testit të Arritshmërisë V 
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35 

Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 

rezultateve të Testit të Arritshmërisë V 

36 Aktivitete për Ditën e Planetit  V 

37 

Planifikimi për kuadrin arsimor dhe administrativo-teknik 

(2019/2020) V 

38 

Përpunimi I të dhënave lidhur me kuadrin arsimor të 

pakualifikuar  V 

39 

Përpunimi I të dhënave për konkursin e regjistrimit të 

nxënësve në klasën e X-të (shpallja e konkursit nga 

MASHT) V,VI 

40 

Organizimi I manifestimeve konform datave të shënuara 

si:"Java e dyerve të hapura"," ","Dita Nderkombëtare e 

Fëmijëve","Dita Botërore e Mjedisit","Festa e Abetares"etj V,VI 

41 

Përgatitjet për mbajtjen e Testit të Maturës Shtetërore (afati 

I Qershorit) V 

42 

Caktimi I Qendrave të testimit dhe shpërndarja e materialit 

udhëzues V 

43 

Regjistrimi I nxënësve në kl. e X-të për vitin shkollor 

2019/2020 VI 

44 Mbajtja e Testit Kombëtarë të Maturës 2019 VI 

45 Publikimi I rezultateve të Testit Kombëtarë VI 

46 

Shqyrtimi I ankesave të nxënësve pas rezultateve të Testit 

Kombëtarë VI 

47 Analizë e rezultateve të Testit Kombëtar VI 

48 

Monitorimi dhe analiza e regjistrimit të nxënësve në kl.e 

parë VI 

49 Analizë profesionale e suksesit të  (gjys.vjet.dytë) VI 

50 

Përpunimi I listave të shkollave për tekstet shkollore për 

vitin shkollor 2019/2020 VI,VII 

51 

Përgatitja për mbajtjen e testit të Maturës Shtetërore 

2019(afati I gushtit) VIII 

52 Mbajtja e Maturës Shtetërore 2019 (afati I gushtit) VIII 

53 

Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 

rezultateve të Testit të Maturës   2019 IX 

54 

Furnizimi I shkollave me dokumentacion pedagogjik për 

v.shk 2019/20 VIII 

55 Furnizimi I shkollave me dru për v.shk 2019/20 IX,X 

56 

Shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 

2019/2020  VIII,IX 
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57 

Mbikëqyrja informative-pedagogjike lidhur me pregatitjet 

për fillimin e vitit të ri shkollor2019/2020) IX 

58 Raporti mbi fillimin e vitit shkollor 2019/2020 IX 

59 

Vizita monitoruese shkollave fillore të mesme të ulta dhe të 

larta X,XI,XII 

60 

Analizë e funkcionimit të Organeve Qeverisëse dhe 

profesionale në shkolla XI 

61 

Organizime të manifestimeve të ndryshme me rastin e 

festave të fundvitit XI,XII 

62 Përfundimi I Gjysëmvjetorit të Parë (V,shk. 2019/2020) XII 

63 

Përpunimi statistikorë I suksesit për Gjysmëvjetorin e 

parë,për të gjitha nivelet XII 

      

  Sektori Administratës   

64 

Evidentimi I mësimdhënësve të cilët kanë arritur moshën 

65 vjeçare   

66 

Pranimi I kërkesave të paraqitura nga personeli I shkollave  

si dhe nga palët tjera të interesit   

67 Shqyrtimi dhe përgjigjet në kërkesat dhe ankesa te palëve   

68 

Shpallja e konkurseve  për kuader arsimor sipas kërkesave 

të drejtorëve të shkollave   

69 Shpallja e konkurseve  për regjistrim të nxënësve të kl. X-ta    

70 Pranimi I aplikacioneve dhe dokumenteve për vende pune   

71 Njoftimi I rezultateve të konkurseve    

72 

Shqyrtimi i  disa kërkesave për dokumentacion nga 

Auditorët e Jashtëm.   

73 

Kompletimi I dosjeve për mësimdhënës të shkollave fillore 

të mesme të ulta dhe të larta    

      

 

Investimet e parapara  për vitin 2019 (të aprovuara nga 

KK Pejë) € 

74 

Renovimi I shkollës së mesme " Shaban Spahija"-objekti B- 

.Ali Hadri,Xhemajl Kada,7 Shtatori dhe Skender Çeku                    190,381.00   II 

75 

Ndërtimi I palestres sportive“7 Shtatori”Vitomericë   ( faza 

finale)                            I 80.000 .00                

76 

Ndertimi I shkollës së Muzikës" Halit Kasapolli"(Faza e 

dytë)vazhdim I punimeve-- 280.000.00           

77 Vazhdimi I punimeve në palestren e sportit në Poçestë 62.010.00           

78 Ndërtimi I shkollës fillore në fshatin Leshan ( faza e dytë) 120.000.00          
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79 

Ndërtimi I shkollës së Artit (Faza II-të) vazhdim i 

punimeve 220.000.00           

80 

Renovimi i Çerdhes,blerja e paisjeve të kuzhinës dhe 

lavanderis 

40.000.00         

     

 81 

 Ndërtimi I poligonit dhe blerja e biçikletave dhe veturave 

me bateri për ushtrimin e regullave të komunikacionit në 

Çerdhe 

 15,000.00 

 

 

82 Ndërrimi i dyerve në SHFMU”8 Marsi” 20,000.00 

83 

Regullimi I fushave sportive në shkollën fillore “8 Marsi 

“,Asdreni dhe Gjimnazi”Bedri Pejani” 75,000.00 

84 Ndërtimi i Çerdhes në Karagaq 150,000.00 

85 Blerja e karigave  dhe bankave për SHFMU dhe SHML 100,000.00 

86 Blerja e pajisjeve mësimore për arsimin fillor  ? 9.619 
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Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi 

 

Objektivat kryesore të Drejtorisë BPH 2019 

1. Krijimi i kushteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese, menaxhim të 

qëndrueshëm të resurseve natyrore (tokën, pyjet, kullosat dhe ujin) modernizimi 

i bujqësisë, tërheqja e investimeve për te krijuar një mjedis favorizues për rritjen e 

mirëqenies se qytetarëve në viset rurale të Komunës se Pejës.  

2. Zbatimi i projekteve të hartuara gjatë planifikimit, më qëllim të përmirësimit të 

kushteve të jetës dhe punës përmes: 

a) investimeve kapitale (pendave të ujitjës); 

b) ofrimi i Shërbimeve Këshillimore; 

c) mbështetje për  sektorin e gjedhtaris, bletaris, perimkulturës, pemtarisë; 

d) hulumtimi i burimeve financiare për sektorin e bujqësisë; 

e) mbeshtetje për iniciativat e reja te  fermerëve në prodhimtarin bujqësore (ngritjen 

e cilësisë dhe sasisë të prodhimeve bujqësore); 

3.  Bashkëpunimi me institucionet qeveritare dhe jo-qeveritare, vendore dhe 

ndërkombëtare,  bizneset lokale dhe të jashtëme, drejt realizimit të projekteve 

zhvillimore komunale për një ambient më të mirë të zhvillimit ekonomiko-

bujqësor,  

 

Objektivi 
(çka 

dëshirojmë 
të 

arrihet) 
 

Aktivitetet 
( veprimet për t’i 

përmbushur 
objektivat) 

 

Afati 
kohor 
(kryer

ja e 
Aktivi
tetit) 

 

Buxheti I 
nevojshem 

Zyrtari 
përgjegjës 

(kush e 
bënë 

realizimin
/ 

implemen
timin) 

 

Rezultatet e 
pritura 

Vështirësitë
/ 

mangësit 
 

Përgatitja e 
planit dhe 

parashikimi I  
aktiviteteve 

të 
punës 2018 

 

Takime 
konsultative me 
bashkëpuntor 

(zyrtar të  
drejtorisë ) 

 

Dhjeto
r 2017 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Drejtori, 
Stafi i 

drejtorisë 
për 

BPZHR 
 

Plani i 
përgatitur dhe 

aktivittet e 
specifikuara 

 

Staf i pa 
mjaftushem 

Bashkëpuni
m me 

MBPZHR, 
AZHB dhe 

organizatat e 
jashtme 

Rritja e 
bashkpunimit 
duke krijuar 
kontakte dhe 
organizuar 

Takime zyrtare 

Në 
vazhd
imsi 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Drejtori 
me 

bashkpunt
or 

Takordimi i 
aktiviteteve të 
ndersjellta dhe 

avansim i 
bashkpunimit 
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(Usaid,GIZ,
Helvetas  

Kompanit 
publike etj. 

 

për të avansuar 
bashkpunimin e 
përbashkët me 

qellim te 
kordinimit të 
aktiviteteve të 

ndersjellta 

Prezentimi i 
programit te 

MBPZHR 
2018 

Informimi i 
drejtperdrejt i 
fermerve me 

skemen e granteve 
për vitin 2018 nga 

Autoriteti 
Menaxhuës i 

MBPZHR 

Shkur
t 2018 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Drejtori 
me 

bashkpunt
or 

Rreth 70-80 
fermer lider 

dhe fermer tjer 
te informuar 

 

Pranimi i 
kërkesave 

(aplikacione
ve) të 

fermerve 

Këshillimi dhe 
ofrimi i 

mbeshtetjes për 
përgaditjen dhe 

pranimin e 
aplikacioneve për 
pagesa direkte për 
të gjitha sektoret e 

bujqësis. 

Shkur
t-Mars 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Shefi i 
sektorit  
dhe stafi 

mbeshtetë
s 

Mbi 1230 
fermer të 

mbeshtetur për 
ti kompletuar 
dhe dorzuar 

aplikacionet e 
tyre për pagesa 

direkte 

Staf i pa 
mjaftushem 

dhe i pa 
trajnuar për 
digjitalizim 

Pranimi i 
kërkesave  

për aplikim 

Këshillimi dhe 
ofrimi i 

mbeshtetjes për 
përgaditjen dhe 

pranimin e 
aplikacioneve për 
pagesa direkte për 

sektorin e 
blegrorisë dhe 

bletarisë 

Janar - 
Shkur

t 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Shefi i 
sektorit  
dhe stafi 

Mbi 200 fermer 
të mbeshtetur 

per ti 
kompletuar 
dhe dorzuar 
aplikacionet 
për pagesa 
direkte për 

lope 
qumështore, 

dele, dhi, derra 
si dhe rreth 60 

bletar 
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Bashkpunim
i me 

Agjensionin 
e Pyjeve të 

Kosovës dhe 
drejtorin e 

“Parkut 
Kombëtar” 
zbatimin e 

planeve 
vjetore për 
ruajtjen e 

pyjeve si dhe 
propozime 

për 
përmirësime 

ligjore 

Ruajtja e pyjeve 
dhe planifikimi I 
ripyllzimit te sip. 

te qveshura te 
viseve kodrinore-
malore, komisioni 
komunal për ligjin 

e pyjeve dhe 
parkut kombëtar 
dhe pronarve te 

pyjeve dhe 
pronave private 

Shkur
t -

Dhjeto
r 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

DBPZHR, 
Drejtoria e 

Parkut 
Kombëtar  
dhe APK, 
komunitet
i I treves 

se 
Rugoves 

 

Rekomandime 
për ligjin 

e ri mbi pyjet, 
planin 

menagjues 10 
vjeçar për 

pyjet e 
komunës së 

Pejës, 
menaxhim 

dhe mbrojtje e 
mirë për pyje 

 

Mungesa e  
automjetit 

dhe inxh. te 
pyejeve dhe 
Koordinimi i 
aktiviteteve i 

pa 
mjaftushem 
me APK dhe 
Drejtorin e 

parkut 
Kombetar 

       

Investime ne 
infrastruktur
en e ujitjës 

Rregullimi i 
pendave dhe 

kanaleve  të ujitjës 
në disa fshatra të 
komunës te Pejës 

Mars- 
Tetor 

Buxheti i 
planifikuar 

për 
realizim të 

ketyre 
projekteve 

është 
400.000 € 

Drejtoria e 
Bujqësis 
dhe  dhe 
Zyra e 

Prokurimi
t 

Rritja e 
sipërfaqeve të 

tokës bujqësore 
nen ujitje, rritja 
e rendimenteve 

për ha. 

 

Bashkëpuni
m me 

MBPZHR 
rreth për 

pranimin e 
aplikacionev
e per pagesa 

direkt 
 

Ofrimi i 
perkrahjes ne 

pergaditjen  dhe 
kompletimin e 

dokumentacinit 
për pagesa directe 

dhe grante 
 

Shkur
t-Prill 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Bashkpunt
orët 

profession
al 

(Blegtori, 
Lavertari 

dhe 
pemtari 

etj) 
 

Fermerë të 
informuar dhe 
te pergaditur 
për të qenë 
perfituës të 

granteve dhe 
pagesave 
direkte 

Staf i 
pamjaftuesh
ëm dhe i pa 

trajnuar 
për 

aktivitetet e 
kërkuara 

 

Mbikëqyrja 
e projekteve 
kapitale në 

infrastruktur
en e ujitjes 

nga viti 2018 
 

Përfundimi i 
pendes se ujitjes 

ne Rosuj dhe 
kanalit të 
Kastratve: 

Rregullimi I 
infrastructures se 

ujitjes, 
 

Mars-
Prill 

Kërkohet 
participimi 
sipas vleres 
se projektit 

 

Drejtoria 
për 

BPZHR 
Zyra e 

prokurimi
t 

Përmirsimi i 
kushteve të 

punës 

Sigurimi i 
buxhetit për 
participim 

(20%) 
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Ofrimi I  
këshillave 
për fermer 

dhe biznese 
private 

Një nder problemt 
me te shpeshta te 

fermert është 
mungesa e 

informative dhe 
këshillave te 

nevojshme mbi 
teknologjit e 
avansuara në 
prodhimtarit 
bujqësore dhe 

qeshtja e 
menaxhimit te 

drejt të fermës dhe 
faktort qe ndikojn 

ne koston e 
prodhimeve 

bujqësore 

Shkur
t-

Dhjeto
r 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Zyrtart 
për: 

Blegtori, 
Lavertari-
Perimkult

ur dhe 
Pemtarisë 

Fermert do te 
kenë informata 
dhe këshilla te 
nevojshme ne 
kohë te duhur, 
qoftë duke u 

informuar 
direkt në fermë 

dhe po ashtu 
edhe ne zyre te 

DBPZHR 

Mungesa e 
stafit te 

mjaftushem 
dhe 

kushteve te 
transportit 

për te 
vizituar 

fermert qe 
kërkojn 

këshilla në 
fermë 

Përciellja e 
fushatës se 

korrje - 
shirjeve 

 
 

Takim dhe 
konsultim me 

kombajner dhe 
përfaqësues të 

fshatrave, 
Komisioni 

komunal për 
përcjelljen e 

fushatës se korrje-
shirjeve 

 

Qersh
or-

Korrik 

Nuk 
kërkohet 
Buxhet 

Drejtoria 
për 

BPZHR 

Mbi 1615 ha 
sipërfaqe te 

mbjellura me 
drithra te 
bardha te 
korrura ne 

afatin optimal 

Staf i 
pamjaftuesh

ëm 
për 

aktivitetet e 
kërkuara 

Festa “Te 
qethurat e 

deleve” 

Në bashkpunim 
me GLV-

Agroturizmi si 
dhe Shoqaten e 
Deltarve “Delja 

Ilire” planifikohet 
Organizimi i 
ngjarjes “ Te 

qethurat e 
deleve”, zgjedhja e 

vendit dhe 
fermerit ku do te 

organizohet 
ngjarja kulturore 
qe është festuar 

nder shekuj (Festë 
tradicionale). 

Qersh
or 

Buxhet i 
siguruar 

nga 
donatoret 

Drejtoria e 
Bujqësisë, 

GLV-
Agroturiz

mi dhe 
shoqata e 
Delja Ilire 

Kjo ngjarje do 
te tuboj fermer, 

shoqata e 
fermerve, 

institucione 
vendore etje. 

Përzgjedhja 
e fermes 

adekuate, 
gjetja e 

sponsorve, 
mungesa e 

buxhetit 

FESTA E 
MJALTIT – 
Promovimi i 
produkteve 
dhe paisjeve 

bletare. 

Drejtoria e BPZHR 
–GLV në 

bashkpunim me 
Shoqatat locale të 
Bletarve të Pejës, 

Prill 

Buxheti i 
siguruar 

nga 
donatoret. 

Drejtoria 
për 

Bujqësi 
dhe GLV-
Agroturiz

Ekspozimi I 
produkteve 
bujqësore 

lokale 

// 
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prodhuësit 
bujqësor lokal 

planifikojn 
Organizimin e 

panairit të 
produkteve  lokale  

dhe shpalljen e  
fermerit më të 
suksesshem 

mi 

Bashkpunim
i me  pikën 

grumbullues
e për pemë, 
dhe perime 

Identifikuar dhe 
përzgjedhja e 

fermerve 
komercial të 

komunës së Pejës 
kultivuës të pemë 
dhe  perime  dhe 
trajnimi I tyre ne 

fushen e 
marketingur, 
mbeshtetje në 

përgaditjen për 
kontraktimin e 

shitjes se 
produkteve 
bujqësore 

Qersh
or - 

Tetor 

Nuk 
kërkohet 
Buxhet 

Partneritet
; komuna 
e Pejës, 

projekti –
Usaid-it 

dhe 
prodhuës 
te pemve 

dhe 
perimeve 

Mbi 100 
fermerë të 

komunës së 
Pejës do te 

avansohen për 
prodhimin dhe 

shitjen e 
prodhimeve 
me kontratë 

 

Bashkëpuni
m me 

MBPZHR 
rreth për 

pranimin e 
aplikacionev
e per pagesa 

direkt 
 

Pranimi i 
aplikacioneve për 

pagesa të qumshtit 
sipas cilësis për 

TM-1,TM-2,TM-3, 
TM-4 

Sipas 
afatit 

të 
shpall
ur nga 
AZHB 

Nuk ka 
implikime 
buxhetore 

Stafi i 
drejtoris 

Më shumë se 
600 fermeri 
perfitojn të 
ardhura për 

liter/qumshtit 
sipas cilsisë 

Munges e 
stafit gjatë 
pranimit të 

aplikacionev
e 

   Buxheti    

Mbeshtetje 
për 

iniciativat e 
kultivuësit e 

boronices 
dhe mjedres. 

Identifikimi I 
iniciativave te 
kultivuësve te 

pemve te imta qe 
ofrojn 

qendrushmeri 
(aspektin social, 
ekonomik dhe 

ambiental) 
aplikimi I 

teknologjive te 
avansuara ne 
prodhimtari 

Prill-
Maj 

Donator 
dhe 

participim 
i komunës 
më fermer. 

Vlera e 
projektit 
30 000 € 

Stafi i 
Drejtori i 
DBPH në 

bashkpuni
m me 

donatoret. 

Krijimi I 
kushteve për 

projekte te 
përbashkëta 

dhe te 
qendrusheme. 

Përzgjedhja 
e fermerve 
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Mbeshtetje 
për 

iniciativat e 
kultivuësit te 
perimeve ne 

serra. 

Identifikimi i 
fermerve për 
kultivimin e 

perimeve ne serra, 
qe sigrojn 

qendrushmeri 
(aspektin social, 
ekonomik dhe 

ambiental). 

Mars-
Nënto

r 

Participim 
i komunes 

dhe 
fermerve. 

Vlera e 
projketit 
78 000 € 

Drejtori i 
DBPH me 
bashkpunt

or 
profesiona

l 

Krijimi i 
kushteve për 

nje bujqesi me 
intenzive dhe 

te 
qendrusheme 

Përzgjedhja 
e fermerve. 

Ngritja e 
kapaciteteve 

te stafit 

Pjesmarrja e stafit 
në trajnime: 

përmirsimin e 
efikasitetit te stafit 

te sherbimeve 
këshillimore 

(sektorët; blegtori, 
pemtari dhe 

lavertari) 

Ne 
vazhd
imsi 

Nuk 
kërkohet 
Buxhet 

Bashkëpu
ntorët 

Staf i trajnuar 
për të kryer 
detyra me 
pergjegjësi 

 

Ngritja e 
pemishtes 

me arra 

Pergaditja e projkt 
propozimit, 
procedurat e 
tenderimit, 

shpallja e thirrjes 
per aplikim . 

Mars - 
Prill 

Participim 
i komunes 

dhe 
fermerve. 

Vlera e 
projketit 
20 000 € 

 
 
 
 

Komina 

Krijimi i te 
ardhurave 
shtese per 
ekonomit 
familjare. 

 

Permirsimi i 
infrastruktur
es se ujitjes . 

Përgaditja e 
projekt 

propozimeve më 
paramase dhe 
parallogari për 

pendat dhe 
kanalet e ujitjes. 

Janar- 
Mars 

Kërkohet 
buxheti per  
angazhimi

n e 
ekspertve 
të jashtem. 

 

Drejtori I 
DBPH me 
bashkpunt

or 
profesiona

l 

Pergaditja 7 
projekt 

propozimeve 
me para mas 

dhe 
parallogari. 

Punet në 
teren, 

mungesa e 
automjetit 
per teren. 

Furnizimi më 
impute 

bujqesore, 
sistem te 

ujitjes Pik-
Pik etj 

Pergaditja e projkt 
propozimit, 
procedurat e 
tenderimit, 

shpallja e thirrjes 
per aplikim , 
perzgjedhja e 
perfituesve. 

Mars- 
Maj 

Buxheti i 
sigurum 

Drejtori I 
DBPH me 
bashkpunt

or 
profesiona

l 

Furnizimi i 15 
fermerve më 

impute 
bujqesore. 

Perzgjedhja 
e fermerve. 

  Totali     
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Drejtoria për Buxhet dhe Financa 
 

 

 
 
 

NR. Aktiviteti Pershkrimi 
periudha 
implementimit 

Implementuesi 

1 
Përgaditja e 
Pasqyrave 
FINANCIARE. 

Pergaditja dhe raportimi per 
PASQYRAT FINANCIARE 
per vitin Paraprak, pergaditja 
e raportit detaj per te hyrat 
dhe shpenzimet e vitit 
papraprak. 

Janar 
Sektori I Buxhetit 
Sektori I 
Financave 

2 
Analize 
Financiare e vitit 
paraprak 

Do te behet analize financiare 
e Komunes dhe per kete do ti 
raportohet bordit te 
drejtoreve 

Janar  DBF 

3 
Pyetesori i 
Vetevleresimit 

Plotesimi I Pyetesorit te 
vetevleresimit 

Shkurt 
Sektori I 
Financave  

4 
Shperndarja e 
Faturave te 
Tatimit ne Prone 

Gjate 3 muajve te pare te vitit 
do te behen pergaditjet, 
prinitimi dhe shperndarje e 
Faturave te Tatimit ne Prone 
per te gjithe Komunen e Pejes 

Janar - Mars Tatimi ne Prone 

5 
Auditimi I 
Jashtem 

Ne periudhen Shkurt- 
Drejtoria per Buxhet dhe 
Financa do te jete Drejtoria e 
cila do te kujdeset per 
Auditimin e Jashtem  

Shkurt - Mars DBF 

6 
Regjistrimi I 
Objekteteve te 
reja 

Gjate 3 mujorit te pare do ti 
kushtohet kujdes I vecante 
regjistrimit te objekteve te reja 
ne tatimin ne prone ne 
menyre qe te kete ngarkesa 
tatimore per keto objekte gjate 
vitit 2018 

Janar - Mars Tatimi ne Prone 

7 
Pergaditje dhe 
Raportimi I Tre 
Mujorit 

Gjate muajit Prill do te behet 
pergaditja dhe raportimi I tre 
mujorit te pare 

Prill  Sektori I Buxhetit 

8 
Pergaditja e 
KAB-it 

Muaji Maj dhe Qershor do te 
behet pergaditja dhe 
Dorezimi I Kabit Komunal 
per periudhen 3 

Maj-QERSHOR DBF 
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vjecare.Pergaditja e Planit te 
te hyrave. 

9 
Pergaditje dhe 
Raportimi I 
Gjashte Mujorit. 

Gjate muajit Korrik do te 
behet pergaditja dhe 
raportimi I gjashte mujorit. 

Korrik 
Sektori I Buxhetit 
Sektori I 
Financave 

10 
Ndegjimet 
Buxhetore 

Gjate Muajit Korrik do te 
mbahen ndegjimet buxhetore 
per ti marre kerkesat e 
qytetareve. 

Korrik 
Sektori I Buxhetit 
Sektori I 
Financave 

11 Plani i Veprimit Pergaditja e planit te Veprimit Korrik 

Financat se 
bashku me 
Drejtorite 
perkatese 

12 
Perpilimi dhe 
Dorezim I 
Buxhetit 

Gjate muajve Gusht- Shtator 
do te behet projekt propozimi 
I buxhetit, dorezimi ne 
Asamblene Komunale si dhe 
futja e te dhenave ne BDMS 
dhe PIP.Si dhe Rregullorja e 
Tatimit ne Prone. 

Gusht-Shtator 
Sektori I Buxhetit 
Sektori I 
Financave 

13 
Pergaditje dhe 
Raportimi I 
Nentë Mujorit 

Gjate muajit Tetor do te behet 
pergaditja dhe raportimi I 
nente mujorit 

Tetor Sektori I Buxhetit 

14 
Vlerësimi I  të të 
punësuarve 

Gjate muajit Dhjetor do te 
behet vleresimi I stafit ne 
nivel sektoresh 

Dhjetor Te gjithe Sektoret 

15 
Mbyllja e vitit 
fiskal 

Gjate muajve Nentor - Dhjetor 
do te behet mbyllja e vitit 
fiskal. 

Nentor-Dhjetor 
Sektori I Buxhetit 
Sektori I 
Financave 
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Drejtoria për Integrime dhe Diasporë 

 
 

Fusha  Aktiviteti  Rrezulltati   

1 

Plotësimi dhe raportimi I planit 
të veprimit për MSA-në, 
obligimet që dalin nga niveli 
Komunal 

Raportim mbi përmbushjen e obligimeve të 
qeverisë lokale që dalin nga agjenda 
Europiane 

  

Drejtoria ka miratuar pas 
shqyrtimit ne komisionin 
komunal per riintegrim.   
 
 
 
 
 
 
 

10 raste të përsonave të riatëdhesuar. 

Kërkesat kryesisht kishin të bëjnë  pako 

dimërore, pagesë per banim permes 

qëraje, nga keto 9 , u aprovuan, një nga to 

u refuzua , dhe proceduan në MPB në 

Ministri të Punëve të Brendshme per 

pagese. 

  

Raportimi nga Komuna e Pejës 
lidhje me bashkpunime 
ndërkomunale. 

Raportim në MAPL   

OBLIGIMET E KOMUNAVE 
NGA AGJENDA EVROPIANE  
PLANI  GJITHPËRFSHIRËSE I 
KOMUNAVE KORRIK 2019. 

Pergjigjet nga ana jone ne pytesorin e derguar 

nga ministria. 

 

  

Ministria e Integrimit Evropian, 
e përkrahur nga projekti i BE-së 
“Support Kosovo participation 
in EU Programmes” 
 
 
 
 

Ka  organizuar trajnim për zyrtarët përgjegjës 

për integrim evropian nga komunat e 

Kosovës . Trajnimi ka pasur si fokus  thirrjet e 

radhës për këtë program. 

 

  

Takim pune për kordinimin dhe 
promovimin e kalendarit të 
aktiviteteve për “Ditët e 
Diasporës” 

Publikimi / shpërndarja e kalendarit të 
aktiviteteve për "Ditët e Diasporës" 
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Kryetari i  komunës së Pejës, 
z.Gazmend Muhaxheri së 
bashku me Drejtoreshën për 
Integrime dhe Diasporë në 
Komunën e Pejës, znj.Suzana 
Muriqi  kanë pritur në 
takim bashkatdhetarët. 
 
 
 

Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend 
Muhaxheri i përshëndeti bashkatdhetarët dhe 
i falënderoj për kontributin e dhënë sepse 
puna, të cilën po e bëjmë ne sot dhe ku jemi 
sot është kontribut i jashtëzakonshëm i juaja 
dhe  për këtë arsye gjithmonë do të jemi 
mirënjohës dhe po mundohemi, që kur të vini 
në Kosovë t’ju presim dhe t’ju 
informojmë për punët në Komunën e Pejës. 
 
Kryetari i njoftoj për gjitha projektet, që janë 
duke u punuar dhe mundësinë e kapaciteteve 
të Komunës për projekte të tjera në 
vazhdimësi. 
 

  

Takime të rregullta me OJQ-të 
që merën me përsona me nevoja 
të veçanta. 
 
Vizit ne Biblioteken e Qytetit te 

Pejes. 

 

 

 

Hartimi I planit të veprimit për përsona me 
nevoja të veçanta. 
 
Vizita e bashkeatdhetareve ne Biblioteken 

rajonale “Azem Shkreli”.Me kete rast patem 

nje mikpritje shum te mire nga Drejtoresha 

Zonja.Shyngyle Kelmendi-Gashi dhe nga I 

gjith stafi I bibliotekes. 

 

  

2 

-Drejtorati per Integrime dhe 
Diaspore, eshte perkujdesur 
edhe per organizimin e disa 
promovimeve te librave nga 
individe te ndryshem te Pejes 
dhe diaspores. Jane ofruar dhe 
jane siguruar te gjitha kushtet 
ne ambientet e Komunes me 
shume pjesmarres dhe media te 
percjella me kokteje rasti. 
 

Me kerkesen e qytetareve te Pejes te cilet 
jetojne ne diaspore dhe ne Peje, kemi realizuar 
organizimin dhe kemi siguruar lokacionin per 
promovimin e librave te ketyre autoreve 

  

-Shafqjet teatrale per nder te 

diteve per diaspore . 

 

-Aktiviteti I radhes per ditet e 

-Ne kuader te aktiviteteve per Diaspore ne 

teatrin e Pejes eshte jep shfaqja nga regjisori 

Ekrem Kryeziu “Binjak Siamez”. Kete shfaqje 

e luajten aktoret nga trupa teatrore e qytetit te 

Pejes. 
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diasporas  ne bashkepunim me 

Ojq-te. 

 

 

- Aktivitet muzikor per nder te 

Muajit per Diaspore. 

 

 

 

 

-Ne kete aktivitet ishin te ftuara te gjitha 

organizatat joqeveritare  me qellim qe 

punimet e punuara nga nxenesit e qendrave 

te tyre pra personave me aftesi te 

kufizuara,ishin ne shitje si ku secila organizat  

I kan vendos punimet ne tavolinat e tyre per 

shitje  ku ato para kan shkuar per te miren e 

asaj organizate. 

- Ne kete aktivitet pper nder te muajit per 

diaspor u shpalosen disa pika muzikore dhe 

vallzuese te pergatitura nga Profesori I Baletit  

z.Tasim Dajqi.Ne kete aktivitet ishte edhe 

shfaqja Frozen e luajtur nga nje grup aktoresh 

te vogla  fituese ne garat Republikane ne 

Kosoves. 

 

Takimi pune  me udheheqes 

dhe zyrtare nga K.K.Peje. 

 

Ky aktivitet u mbajt me qellim te plotesimit te 
formularit nga agjenda e pervitshme  
Evropiane,ku secila drejtori ishte e obliguar ta 
plotesonte  kete formular ne lidhje te 
bashkepunimit nder-komunal. 

  

Takim vjetor me ministrant e 
ministrive per Integrime dhe te 
Diaspores. 

 Ne emer te bashkepunimit te mirfillte,kemi 
realizuar takime me zyrtar te larte pran 
Ministrise per Integrime dhe Diaspore ku 
kemi diskutuar per  perkrahjen e tyre rreth 
aktiviteteve tona. 

  

Me rastin e 80-të vjetorit të 
lindjes u bë hapja e ekspozitës 
së piktorit, z.Bujar Zajmi.  

Ekspozita ishte e  hapur me datë: 07.07.2019, 
në ora: 20:00, në Galerinë e Arteve në Pejë. 

  

#REF! Rrezulltati   

Takimet e rregullta te 
kolegjiumit me zyrtar per 
Integrime ne nivel rajonal. 

Në emer te bashkepunimit 
nderkomunal,eshte organizuar takimi nga 
Ministria per Integrime Evropiane dhe 
Institucione tjera. Kanë pjesmarrë shumë 
zyrtar nga komuna të ndryshme te 
Kosoves.Janë diskutuar problematika dhe 
cështje te ndryshme rreth bashkëpunimit te 
vazhdueshëm. 
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3 
Aktivitetet per nder te muajti 
per Diaspore. 

Vizita e bashkeatdhetareve ne Bibloteken 
rajonale "Azem Shkreli" Peje.Ne kuader te 
aktiviteteve per Diaspore eshte jep shfaqja 
teatrale "Binjak Siamez" ne teatrin "Istref 
Begolli" nga trupa teatrale e qytetit te Pejes. 

    

  
Perurimi I shtatores se Ibrahim 
Rugoves 

Me rastin e kativiteteve te shumta ,ne Malaj te 
Rugoves u be perurimi I shtatores se Ibrahim 
Rugove. 

    

  
Aktiviteti  -Ndeshja futbollistike 
me Mergimtaret tane. 

Me rastin e Diteve per Diaspore u mbajt 
ndeshja miqesore nga veteranet e Diaspores 
me veteranet e qytetit tone. 

    

  

Ministria e Integrimit Evropian 
ka filluar me përditësimin e 
Listës Prioritare të Projekteve 
Infrastrukturore. 

Kemi marre pjese ne takimin  me Ministritë 
përkatëse për tu njoftuar rreth këtij process 
Bazuar në Programin Kombëtar për Zbatimin 
e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 
(PKZMSA) 2019-2023, si dhe, bazuar në 
paralajmërimin e dhënë në kuadër të takimit 9 
të Këshillit Kombëtar për Investime (KKI) të 
datës 8 shkurt 2019, 
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Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi 
 

Si detyra prioritare për vitin 2019 për DKGJ në Pejë janë:  

1. Të bëhen ndryshimet në kadastër map, në ato pjesë ku nuk përputhen me 

shënimet origjinale të cilat disponon Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi në Pejë; 

2. Përgatitja e punëtorëve të ri në kadastër të ndërtesave në mënyrë që të jemi sa më 

efikas në regjistrimin e ndërtesave (pjesëve të ndërtesave), t’i përshtaten ato 

gjendjes faktike të kadastrit në Komunën e Pejës, me çka edhe regjistrimi i 

ndërtesave dhe banesave të reja do të jetë më i lehtë, dhe do t’i zgjidhte 

problemet e qytetarëve; 

3. Rregullimi i arkivës – dokumentet e vjetra të rregullohen pasiqë janë mjaftë të 

dëmtuara; 

4. Aktivizitimi i E-Kiosqeve për dhënien e fletave poseduese; 

5. Një koordinim edhe më i mirë me sportelet – ku bëhet dorëzimi i kërkesave, të 

cilat tani gjenden në hapësirat e Drejtorisë për Administratë; 

 
Drejtoria  për Kadastër dhe Gjeodezi  në  planin  e vetë  të punës mbështetur  në  

Ligjin mbi Kadastër  nr. 2003/25  (dt.  04.12.2003), Ligjin mbi Kadastër nr. 04/L-013 te 
(dt. 29.07.2011), Ligjin për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së palujtshme 
Nr.2002/5(17.10.2002.), Ligji mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit mbi themelimin e 
regjistrit të të drejtave Nr. 2003/13 (dt. 26.06.2003), Ligjin mbi Hipoteka Nr. 2002/4(dt. 
17.10.2002) ka edhe obligimet e perditshme  të  veprimit  sipas  lëmive  dhe  bartësve  të  
detyrave dhe atë: 
 

SEKTORI PËR GJEODEZI: 

 

 Matjet  sipas  kërkesave (ndarja e parcelave, bashkimi i parcelave, rregullimi i 

kufinjëve) duke u bazuar në kornizat e punës AKK2013/01 dhe AKK2013/02; 

 regjistrimi   në  plane  të  evidences; 

 përpilimi  i  skicave  të  matjes, duhet të bëhet sipas kornizës ligjore AKK2013/01 

dhe AKK2013/02; 

 llogaritja  e  sipërfaqeve; 
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 regjistrimi  në  librin  e  paraqitjeve  të  rasteve, ku çdo ndryshim apo mangësi 

duhet të bëhet duke u bazuar në ligjin për kadaster dhe kornizat tjera ligjore në 

fuqi; 

 pranimi i të dhënave dhe mirëmbajtja e pjesës grafike – modeli zyrtar grafik 

(Kadaster Map) duhet të bëhet konform kornizave të punës AKK2013/01 dhe 

AKK2013/02; 

 pranimi i lëndeve nga gjeodet privat – të licencuar(plotësimi i kerkesës për të 

dhëna kadastrale, regjistrimi në libër të paraqitjeve  dhe  plane  të  evidencës, si 

dhe futja e të dhenave në modeli zyrtar grafik –  Kadaster Map); 

 ZKK në Pejë duhet t’i vendosë  në follderin e AKK-së rregullisht të dhënat 

grafike për zona që kanë ndryshime e kjo arrihet me kalimin në modelin zyrtar – 

Kadaster Map; 

 

SEKTORI PËR KADASTËR – SEKTORI JURIDIK : 

 

 Shqyrtimi dhe marrja e vendimeve për kerkesat e  palëve lidhur me regjistrimin 

në Regjistrin e të Drejtave mbi Palujtëshmeri – bartja e pronës (shitblerja, 

trashëgimia, dhurimi, cedimi ose ndarje e palujtëshmerisë); 

 shqyrtimi dhe marrja e vendimeve për kerkesat e  palëve lidhur me Regjistrimin 

e Hipotekës apo Lirimin e Hipotekës, futja-fshirja e barrës tatimore dhe masës së 

ndalesës; 

 sistemimi  i  dokumentacionit  juridik; 

 leshuarja  e  vendimeve  për  përmbushjet  e  kushteve  teknike  për  ndryshim; 

 regjistrimi  i  rasteve  në  librat  e  ndryshimeve sipas  SIKTK –it (sistemi i 

informacioneve kadastrale për tokën e Kosovës); 

 ofrimi  i  të  dhënave  palëve  (çertifikata të pronës , kopje  plani, historiate, 

identifikime, etj )  në  bazë  të kerkesave te ndryshme; 
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KADASTRI I NDËRTESAVE 

 

 regjistrimi  sipas  kërkesave i ndertesave, pjesëve të ndertesave - banesave, 

lokaleve, bodrumeve apo garazhave; 

 regjistrimi  në  plane  të  evidencës; 

 përpilimi  i  skicave  të  matjes, duke u bazuar në udhëzimet administrative 

AKK2013/01 dhe AKK2013/02; 

 regjistrimi  në  librin  e  paraqitjeve  të  rasteve, duke u bazuar në udhëzimet 

administrative AKK2013/01 dhe AKK2013/02; 

 shlyerja e ndërtesës apo pjesës së ndertesës nga regjistri, duke u bazuar në 

udhëzimet administrative AKK2013/01 dhe AKK2013/02; 
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Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

 
 

DKRS-ja ka të planifikuara aktivitetet e paraqitura në tebelën në vijim: 
 

Emri 2019 

Ndërtimi i zhveshtoreve dhe hapsirës për mbajtjen e garave  
ndërkombëtare të tenisit në Brestovik 

50,000.00 € 

Blerja dhe montimi i ulëseve në fushen e basketit "Valon 
Begolli" si dhe stadiumin në Brestovik, mobilimi i 
zhveshtoreve të stadiumit në Brestovik 

15,000.00 € 

Renovimi i skenës së Teatrit 20,000.00 € 

Blerja e pianos koncertale profesionale për Teater 40,000.00 € 

Ndërrimi i dyerve në hyrjen e  tribunave perendimore dhe 
veriore si dhe rregullimi i çatise në palestren Karagaç. 

15,000.00 € 

Sanimi e fushes së futbollit në Brestovik 20,000.00 € 

Menagjimi i subvencioneve për kategorit Kulturë, Rini dhe 
Sport 

133,000.00 € 

Totali 293,000.00 € 
 

Ndërsa aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive të planifikuara për vitin 2019, 

janë të paraqitura në tabelën në vijim: 

 

Nr. 
Periudh

a 
Aktiviteti Përshkrimi Përgjegjës 

1 
Janar-

Dhjetor 
"Muzeu në 

valixhe" 

Aktiviteti "Muzeu në valixhe" do të 
prezenton objektet etnologjike dhe 

arkeologjike të Muzeut  nëpër shkollat e 
Pejës, Aktiviteti zhvillohet një herë në 
muaj, gjegjësisht nga një herë në çdo 

shkollë, në marrëveshje me drejtorët e 
shkollave. 

Muzeu 

2 
Janar - 
Dhjetor 

Premiera 
Artistike 

Teatrale në 
Teatër 

Synohet të organizohen 3 Premiera dhe 21 
repriza 

Teatri 

3 
Janar - 
Dhjetor 

Premiera 
për fëmijë 
në Teatër 

Synohet të organizohen 3 Premiera dhe 15 
repriza 

Teatri 
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4 Janar 

Kupa 
Memoriale 
në skitari 
''Hajrush 
Demaj'' 

Federata e Skitarisë  organizon Kupën 
Memoriale në skitari ''Hajrush Dema ", ku 
marrin pjesë të gjitha klubet nga Kosova. 
Aktiviteti do të mbahet në Bogë të Pejës. 

Federata 

5 
Janar-

Dhjetor 

Ekspozita e 
Librit - 

gjatë vitit 
kalendarik 

2019 

1. Ekspozitë me karakter historik me 
rastin e 28 nëntorit, Data e realizimit 

26.11.2019. 
2. Ekspozitë me libra të rrallë për "Ditën e 
Trashëgimisë Kulturore", Data e realizimit 

10.09.2019 
3. Ekspozitë kushtuar Azem Shkrelit, Data 

e realizimit 24.05.2019. 
4. Ekspozitë e librave të rinj, Data e 

realizimit 18.06.2019. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

6 Shkurt 
Program 
kulturor 

Për nder të festës "Dita e Pavaresise së 
Kosovës", në Qendrën Multi-profesionale 
do të organizohet program me nxënës të 
klasave të ndryshme të ShFMU "Lidhja e 
Pejës" të cilët do të përformojnë me pika 

nga më të ndryshmet si: këngë, valle, 
recitime, aktrim, etj. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

7 Shkurt 

Promovimi 
i Qendrës 
Rinore të 

Pejës 

Qendra Rinore e Pejës Youth Innovation 
Center do të organizojë aktivitetet në 

shkollat e mesme dhe filllore të qytetit të 
Pejës dhe do të promovojë aktivitetet dhe 

projektet e saj. Njëkohësisht do të jetë 
mundësi e mirë për të regjistruar 

vullnetarë të rinj 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

/ DKRS 

8 Shkurt 

Shënimi i 
17 Shkurtit  

"Ditës së 
Pavarësisë" 

Aktivitete kulturore per shënimin e 17 
shkurtit "Ditës së Pavarësisë" 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Institucionet 

e tjera 

9 Shkurt 
Ekspozitë 
kolektive 

Ekspozitë "Pavarësia" nga SHAFA në 
bashkëpunim me Galerinë për nder të  

Pavarësisë së Kosovës. 

Galeria e 
Artit Peja 

10 Shkurt 

Shënimi i 
Ditë së 

Pavarësisë 
së Kosovës 

Aktiviteti do të jetë me karakter garues, 
ku fituesit do të shpërblehen me çmime të 

ndryshme. Do të bashkëpunohet me 36 
shkolla të komunës së Pejës. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 
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11 Shkurt 

Orë letrare 
dhe 

shpërblime 
për 

lexuesit më 
të dalluar 

Me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës 
biblioteka në Vitomiricë do të 

bashkpunonë me shkollen "7 Shtatori" për 
të vlerësuar lexuesit më të dalluar të 

bibliotekës. Më të dalluarit do të 
shpërblehen. 

Shtëpia e 
Kulturës  

në 
Vitomericë 

12 
Shkurt-
Dhjetor 

Qendra e 
Inovacionit 

- 
Akademia 

e 
multimedi

as. 

Qendra Rinore në Pejë me projektin e 
Ndërmarrjes Sociale të quajtur Qendra e 

Innovacionit do të fokusohet në edukimin 
joformal të të rinjve dhe ngritjen e 

kapaciteteve profesionale të tyre, këtë do 
ta bëjë me programet e trajnimit në fushën 

e multimedias. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peja 

/ United 
Nations 

Democratic 
Fund 

13 
Janar-

Dhjetor 

Kursi i 
gjuhës 

angleze 

Kursi i gjuhës angleze planifikohet të 
organizohet gjatë vitin 2019 në Qendrën 

Multi-profesionale, ku vijuesit e këtij kursi 
do të aftësohen për njohuritë nga kjo 

gjuhë e huaj si e nevojshme për t'u njohur. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

14 Mars 

Projekti 
Earth për 

Eko & 
Agro 

Turisëm 

Në kuadër të projektit “Earth” të 
financuar nga “Erasmus+”, ku partnere 

implementuese është edhe Qendra Rinore 
Peja, të rinjtë nga Italia, Greqia, Mali i Zi, 
Serbia dhe Shqipëria do të vijnë në Pejë 
për vazhdimësinë e trajnimeve për Eko 

dhe Agro turisëm. Ata do të shohin 
shembuj të ekoturismit në Kosovë dhe do 
mbajnë trajnim se si duhet të promovohet 

Agroturismi online përmes metodave 
bashkëkohore. 

Youth 
Innovation 
Center Peja, 
Melograno 

Italy, 
Ararrar 

Greqi, dhe 
Erasmus+ 

15 Mars 
Ekspozitë 
kolektive 

Ekspozitë kushtuar festave të marsit, ku 
marrin pjesë piktorë nga Peja. 

Galeria e 
Artit Peja 

16 Mars 
Dita 

Botërore e 
Poezisë 

Shënohet Dita Botërore e Poezisë. Do të 
zhvillohen diskutime mbi vepra letrare 

me peshë poetike të autorëve më 
eminentë të letërsisë shqipe. Tema e këtij 

aktiviteti është “Takimet për artin poetik”. 
Në këtë ditë mbahet promovimi i librit i 

botuar me poezitë konkuruese të 
aktivitetit në shënimin e Ditës së 

Pavarësisë së Kosovës. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 
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17 Mars 

Turnir në 
boks 

"Epopeja e 
Dukagjinit" 

K.Box  ''Besa '' në bashkëpunim  me  
DKRS (Sektori i Sportit) organizon 

turnirin në boks me rastin e shënimit të 
Ditës së fillimit të Luftës Çlirimtare dhe 

bombardimeve të NATO-s. 

Organizator
i me 

sponzorë 

18 

Mars-
Maj & 

Shtator-
Nentor 

Fuqizimi i 
klubeve 

rinore dhe 
grupeve jo 
formale te 
Qendrës 

Rinore Peja 

Qendra Rinore do të bashkepunojë ngusht 
me klubet e Qendres Rinore si, klubi i 

librit, klubi i aktrimit, klubi i filmit, klubi i 
shkencës me të cilët do të organizojë 

aktivitete javore. Ku çdo klub do ta ketë 
ditën, në të cilën do të mbledhen dhe do të 

organizojnë aktivitetin e tyre. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

19 
Janar-

Dhjetor 

Kurs i 
informatik

ës 

Planifikohet që në fillim të vitit 2019 të 
organizohet kursi i Informatikës  me 

qëllim të avansimit të të rinjtë nga fusha e 
Informatikës (kompjutereve), duke e parë 

si nevojë për përgaditje për tregun e 
punës. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

20 
Janar-

Dhjetor 

Kursi i 
matematik

ës 

Poashtu planifikohet që në vitin 2019 të 
organizohet kursi i matematikës, për të 
përmbushur kërkesat e nxënësve për të 

marrë dije nga lëmia e matematikës. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

21 
Maj-
Tetor 

Sesioni 
Informues 

për 
përfitimin 
e granteve 

nga 
organizatat 
e huaja dhe 
ambasadat 

Qendra Rinore do të organizojë sesione 
me organizata ndërkombëtare për të 

promovuar thirrjet për grante si dhe për të 
ju mundësuar të rinjve që të kenë qasje në 

fondet e EU. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

22 
Mars-

Shtator 

Trajnime 
në 

Robotikë 

Qendra Rinore do të trajnojë të rinj për 
bazat e robotikës me qëllim qe një ekip me 

të rinj i Qendres Rinore të marr pjesë në 
garat e robotikës Kosovo Makers League. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

& 
Fondacioni 

Bonevet 
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23 Pril 

Turniri 
Memorial 
në xhudo 

''Fuat 
Gashi'' 

Klubi i Xhudos "Kodokan '', në 
bashkëpunim me DKRS, organizon 

"Turnirin e Paqes". Pjesmarrës janë ekipet 
nga Kosova si dhe shtetet tjera. 

Federata e 
Xhudos 

24 Prill Orë letrare 

Në Ditën Botërore të Librit në Qendrën 
Multi-profesionale do të organizohet një 

orë letrare në kuadër të bibliotekës ku 
nxënësit me kënaqësi do të shpalosin 

krijimet e tyre letrare. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

25 Prill 

Green 
Hero 

projekt për 
Ditën e 
Tokës 

Do të ketë ligjerata për ngritje të vetëdijes 
për mbrojtjen e ambientit, mbjellje të 

fidaneve në hapësirat publike për 
gjelbërimin e hapësirave dhe do të ketë 

aksion pastrimi. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore 

Peja)/DKRS 

26 Prill 

Dita 
Ndërkomb

ëtare e  
Librit për 

Fëmijë 

Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë 
organizohet për  lexuesit që janë kryesisht 

të moshave të vogla. Ky aktivitet ka për 
qëllim të nxisë interesimin për libër të 

nxënësve të shkollave fillore. Projekti do 
të realizohet në bashkëpunim me nxënësit 

e  SHFMU "Fan Noli" Kryeshecit. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

27 Prill 

Java  e 
Bibliotekës 

në  
Kosovë 

Gjatë kësaj jave do të organizohen 
aktivitete të rëndësishme në fushën e 

bibliotekarisë me tema të ndryshme ku do 
të marrin pjesë gjithë bibliotekarët e 
Kosovës. Do të trajtohen tema dhe 

problematika të ndryshme nga fusha e 
biliotekarisë, bibliografisë dhe fushës së 
informacionit duke mbledhur po ashtu 

edhe studiues, krijues, kritikë e hartues të 
politikave kulturore. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

28 Prill 
Dita 

Botërore e 
Librit 

Aktiviteti do të mbështetet nga 
shkrimtarët, studentët, nxënësit e 

komunës së Pejës. Aktiviteti përfshinë 
hapjen e ekspozitës së librit të blerë nga 
MKRS-ja , që do të qendrojë një javë e 

ekspozuar në Bibliotekë, dhe mbajtja e një 
ore letrare për lexuesit e rregullt të 

Bibliotekës “Azem Shkreli”. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 
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29 Prill 

Turnir 
Memorial 
në boks 
"Gani 

Muhaxheri
" 

Klubi I Box-it  ''Peja '' në bashkëpunim  me 
DKRS (Sektori i Sportit) organizon 

Turnirin  memorial të boksit, ku marrin 
pjesë boksierët nga Maqedonia, Shqipëria 

dhe Mali i Zi. 

Organizator
i 

30 Prill 

Turniri 
Memorial 
në karate  

"Haki 
Iberdemaj'' 

Klubi i Karatës "Ippon", Federata e 
Karatës së Kosovës në bashkëpunim me 
DKRS organizon turnirin memorial në 

karate. Marrin pjesë ekipet nga Kosova. 

Organizator
i dhe 

Federata 

31 Prill 
Turniri 

"Judo For 
Pace" 

Klubi i Xhudos "Ippon'", F.XH.K, MKRS 
në bashkëpunim me DKRS  organizon 

"Turnirin e Paqes" në xhudo. Pjesmarrës 
janë ekipet nga Kosova  si dhe shtetet 

tjera. 

Klubi 
"Ippon" dhe 
Federata e 

Xhudos  me 
sponzorë 

32 Maj 
Sabor 

Bosnjaka 
2019 

Në kuadër të ditëve të diasporës, në 
stadiumin e futbollit në Vitomiricë 

organizohet Tubimi i Boshnjakëve dhe 
organizohen aktivitete të ndryshme 

argëtuese. 

Shtëpia e 
Kulturës  

në 
Vitomericë 

33 Maj 

Dita 
Ndërkomb

ëtare e 
Muzeut 

Në bashkëpunim me nxënësit e shkolles 
"Odhise Paskali" shënohet Dita 
Ndërkombëtare e Muzeut duke 

improvizuar përgaditjen e nuseve të 
viteve të '50 dhe '60, si pjesë e 

trashëgimisë sonë. 

Muzeu 

34 Maj 

Turniri 
Meomorial 

në 
basketboll 

"Ilir 
Begolli'' 

DKRS (Sektori i Sportit) në bashkëpunim 
me shkollën e basketbollit "NBA 24'' 
organizon Turnirin Memorial ,,Ilir 

Begolli''. 

Sektori i 
sportit me 
donatorë 

35 Maj 

Turniri 
Meomorial 
basketboll 

"Valon 
Begolli" 

DKRS (Sektori i Sportit) në bashkëpunim 
me shkollën e basketbollit ,,NBA 24'' 
organizon Turnirin Memorial "Valon 

Begolli''. 

Sektori i 
sportit  me 
donatorë 

36 Maj 

Garat në 
motokros 

“Motocross 
Team Peja” 

Klubi "Motocross Team Peja" organizon 
garat në "Motocross''. Pjesëmarrës janë 

ekipet nga Kosova dhe nga shtetet 
rajonale. 

Klubi, 
Komuna 

dhe 
Sponzorët/S

ektori i 
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Sportit 

37 Maj 

Takimet 
Ndërkomb

ëtar  
Letrare 
“Azem 
Shkreli” 

Festival i poezisë që zgjatë tri ditë. Marrin 
pjesë poet nga vende të ndryshme të 

botës. Organizohen tribuna, konferenca, 
puntori. Ndahet cmime dhe shpërblime 

për krijuesit. Promovohet trashegimi 
kulturore. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

38 
Maj-
Tetor 

Punëtori 
për ngritje 

të 
kapacitetev

e të të 
rinjëve 

Do të organizohen disa punëtori me tema 
të ndryshme ku qëllimi kryesor është që t'i 

mësojmë të rinjtë me aftësi të reja 
profesionale. Me çka do t'i përgadisim për 

tregun e punës. Trajnimet do të jenë në 
formë moduli. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

39 Maj 
Program 
kulturor 

"Një Qershori" në Qendër do të 
organizohet një program artistik, do të 

shfaqet nje film për fëmijë dhe do të 
zhvillohen lojëra të ndryshme 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

40 
Prill-

Qershor 

Java e 
letërsisë 

Bibliosmia 

Do të organizohen aktivitetet të ndryshme 
si, gara ne poezi, të u lexojmë më të 

vegjëlve në shkolla. Do t'i jetësojmë librat 
(personazhet e tyre), dhe do të ketë 
musafirë nga fusha e artit, shkencës, 

letërsisë të cilët do të ndajnë me ta disa 
pjesë te librave te tyre. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

41 Qershor 

Dita 
Ndërkomb

ëtare e 
Fëmijëve 

Në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, 
Muzeu fton fëmijët e çerdheve dhe 

paralelet parashkollore për vizitë dhe 
prezentime të programeve të tyre si: 

recitim, vallëzim, etj. 

Muzeu 

42 Qershor 

Peja 
Internation

al Guitar 
Fest 

Organizohen koncerte të kitarës, mbahen 
master klasë, organizohen koncerte 
mengjesore, ndahen shpërblime dhe 

organizohen vizita në vendet me vlera 
kulturore. 

Shoqata e 
Kitarës e 

Kosovës me 
Komuna 

Pejë 

43 Qershor 

Program 
kulturor 

"Fëmijët  k
ëndojnë" 

Fëmijët e nivelit parashkollor në shkollën 
"Ramiz Sadiku", paraqesin një program 

artistik të përgatitur nga vet nxënësit 
bashkë me mësuesen. Njëherit, me 

ardhjen e tyre në Kompleksin e Mullirit, 
ata mësojnë edhe për monumentet 

Kompleksi i 
Mullirit 
"Haxhi 
Zeka" 
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kulturo-historike të Pejës. 

44 Qershor 

Gara 
Sportive 

"Vitomirica 
2019 " 

Me rastin e ditës së clirimit të Pejës 
organizohen gara sportive në disa 

disiplina. Për fituesit ndahen dekorata dhe 
mirënjohje. 

Shoqata 
Envernelle 

45 Qershor 
Dita e 

Çlirimit të 
Pejës 

Shënimi i "Dites së Çlirimit" me aktivitete 
kulturore dhe ngjarje të ndryshme me 

partnerë të tjerë si institucional dhe OJQ. 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Institucionet 

e tjera 

46 Qershor 

Festivali 
Ndërkomb

ëtar i 
Monodram

ës 
"MonoAkt" 

Festivali Ndërkombëtar i Monodramës 
realizohet në muajin qershor dhe këtë vit 

shënon 25 vjetorin e themelimit. Do të 
shfaqen 26 shfaqje,13 monodrama, 1 

radiodramë, 4 filma artistik (televiziv). 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Shtëpia 
Teatrore 
Filmike 

AKT 

47 Qershor 
Ekspozitë 
kolektive 

Ekspozitë nga SHAFA e Pejës për nder të 
Ditës së Çlirimit të Pejës. 

Galeria e 
Artit Peja 

48 Qershor 
Ekspozitë 
personale 

Ekspozitë personale e piktorit Bujar 
Zajmi. 

Galeria e 
Artit Peja 

49 Qershor 

Një 
Qershori 

"Dita 
Botërore e  
Fëmijëve" 

Aktiviteti do të zhvillohet në këtë formë: 
do të ndahen kënde të veçanta që do t'ju 
lexohen përralla të ndryshme, vizatime 

dhe ngjyrosje, punime në kartolinë, 
recitime, lojra të ndryshme për fëmijë. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

50 Qershor 
Panairi i 
librit në 

Pejë 

Në Panairin e Librit “Peja 2019” do të për 
paraqiten botimet më të mira të hedhura 
në qarkullim. Pjesëmarrës në këtë projekt 

do të jenë shoqatat botuese të Kosovës, 
Shqipërisë, Maqedonisë dhe Turqisë. 

Biblioteka 
"Azem 
Shkreli" 

51 Qershor 

Turniri 
tradicional 
i boksit për 
shënimin e 

Ditës së 
Çlirimit te 

Pejës. 

Këtë turnir tradicional e organizon Klubi i 
Boksit ''Peja" për nder të Ditës së Çlirimit 

të Pejës. 

Organizator
i me 

sponzorë/S
ektori i 
Sportit 
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52 
Qershor- 
Shtator 

Street Art 
Peja - 

Edicioni III 

Për të tretin vit më radhë Qendra Rinore e 
Pejës (Youth Innovation Center Peja) do të 

organizojë Street Art që ka për qëllim 
ndryshimin e hapësirave publike të qytetit 
përmes artit dhe promovimin e punës së 
artistëve të rinj duke ju jep mundësinë të 

punojnë në diçka alternative siç janë 
muralet. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peja) 

53 Korrik 

Simpoziu
m - 

Monument
et e kultit 

në Pejë dhe 
rrethinë 

(shek. IV-
XV) 

Natyra e projektit është kulturorë-
shkencor  

Qëllimi: Grumbullim dhe publikim i 
materialeve kushtuar monumenteve të 

kultit në Pejë dhe regjionin e saj (shek.IV-
XV), si dhe botimi i rezultateve të arritura 

në një monografi të veçantë. 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Shoqata e 

Intelektuale
ve të Pejes 

54 Korrik 

Festivali i 
Filmit të 
Animuar 

"ANIBAR" 

Marrin pjesë krijues të shumtë të filmit të 
animuar. Zhvillohet gara për filmin më të 

mirë, mbahen tryeza, mbahen puntori, 
mbahen trajnime, organizohen koncerte 
dhe vizita nëpër vendet e trashegimisë 
kulturore dhe natyrore. Zgjatë një javë. 

ANIBAR e 
mbështetur 

nga komuna 
e Pejës 

55 
Korrik-
Gusht 

Lojrat 
Tradicional
e "Rugova 

2019" 

Lojërat Tradicionale në këto disiplina:  
- Ngjitja në shilar, 
- Rrëzimi i duarve, 
- Mundja, 
- Hedhja e llastarit, 
- Gurapeshi, 
- Tërheqja e litarit, etj. 
Gjithashtu do të ketë këngë e valle. 

Muzeu / 
AFA 

Rugova / 
DKRS 

56 
Korrik-
Shtator 

Ekspozitë 
me 

fotografi të 
Haxhi 
Zekës" 

Nëpërmjet fotografive nga jeta dhe 
veprimtaria e H. Zekës, bashkatdhetarët 

njihen nga afër me figurën madhështore të 
këtij atdhetari. 

Kompleksi i 
Mullirit 
"Haxhi 
Zeka" 

57 Gusht 
Java e 

Zejtarisë 

Java e Zejtarisë promovon trashëgiminë 
kulturore nëpërmjet revitalizimit të zejeve 

në zhdukje si qeleshpunues, argjendar, 
briskagjinj, kazanpunues. Në aktivitet 

marrin pjesë zejtarët e Pejës. 

Muzeu 
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58 Gusht 
Ditët e 

Diaspores 
Boshnjake 

Në kornizën e "Ditët e Diasporers", tri-
katër ditë rresht organizohen aktivitete 

argëtuese, koncerte në kopshtin e qendres 
kulturore në Vitmoricë. 

Shtëpia e 
Kulturës  

në 
Vitomericë, 

Bokud 
Djerdan 

59 Gusht 

Ndeshja 
reviale në 

mes të 
veteranëve 

nga 
diaspora 
dhe Peja 

DKRS dhe Shoqata e Veteranëve të 
Futbollit organizojnë ndeshjen reviale në 
mes të veteranëve të futbollit Pejan nga 

diaspora dhe atyre që jetojnë në Pejë. 
Ndeshja  zhvillohet më dt. 01.08.2019 në 

Stadiumin e Qytetit "Shahin Haxhiislami". 

Komuna/Se
ktori i 
Sportit 

60 Gusht 

Mitingu i 
motoristëv

e                 
"STEELLW

INGS" 
Kosova 

Ky miting zhvillohet njëherë në vit në 
qendër të qytetit. 

Komuna 
dhe 

sponzorët/S
ektori i 
Sportit 

61 Gusht 
Open Fun 
Football 

KF "Behar" në bashkëpunim me 
organizaten "Open Fun" dhe komunën, 
zhvillojnë aktivitetin rekreativo-sportiv 

"Open Fun Football". 

Komuna 
dhe 

sponzorët/S
ektori i 
Sportit 

62 Shtator 

Ditët e 
Trashëgimi

së 
Evropiane 

Do të shënohet dita e trashegimisë 
kulturore. Në bashkpunim me drejtorët e 

shkollave do të përzgjedhen grupe të 
nxënësve të cilët do të shoqërohen nga 
stafi i muzeut dhe do të njoftohen me 
artefaktet e trashegimisë kulturore. 

Muzeu 

63 Shtator 
Aktivitet 

me nxënës 

Në fillimin e vitit shkollor ne do të 
organizojmë një aktivitet me nxënësit e 

klasave të III-ta të ShFMU "Lidhja e Pejës" 
ku do të ju flasim për rëndësinë e librit 

gjatë tërë jetës. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

64 Shtator 

FASK dhe 
Automoto 

"Peja 
Visari" 

Federata e Automobilizmit në 
bashkëpunim me komunën e Pejës dhe 
Klubin e Automobilizmit "Peja Visari"   

organizojnë Garën Ndërkombëtare  
FIACAZ të automobilizimit, ku gara 

zhvillohet në rrugen e Kullës. 

Komuna me 
Federatën/S

ektori i 
Sportit 
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65 Shtator 
Ekspozitë 
kolektive 

Projekti Kolonia e Artistëve “Bjeshkët e 
Bardha” 2019, ku marrin pjesë piktorë nga 

mbarë trevat shqipëtare. 

Galeria e 
Artit Peja 

66 Tetor 

Dita 
Ndërkomb

ëtare e 
Arkeologjis

ë 

Në Ditën Ndërkombëtare të Arkeologjisë, 
prezentohet trashëgimia arkeologjike e 

rajonit të Pejës para studentëve të 
Universitetit Haxhi Zeka, drejtimi 

Menaxhimi i Turizmit, Hotelerisë dhe 
Mjedisit. Ligjerata mbi trashëgiminë 

arkeologjike, para studentëve prezentohet 
me anë te video-projektorit. 

Muzeu 

67 Tetor 

Shënimi i 
Ditëve 

Kulturore 
"Jusuf 

Gërvalla" 

Zhvillohen aktivitete kulturore artistike, 
pikture dhe vizita informuese dhe pikture. 

Bëhet thirrje publike për të rinjët që të 
regjistrohen në aktivitetet e planifikuara 
dhe së bashku implementohet projekti. 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Institucionet 

e tjera 

68 Nëntor 
Program 
kulturor 

Për nder të festës së "Ditës së Flamurit", 28 
nentorit, në Qendër do të mbahet program 

artistik. Do të festohet me këngë, valle, 
humor, recitime etj. 

Qendra 
Multi-

profesionale  
në 

Novosellë 

69 Nëntor 

Shënimi i 
28 Nëntorit 

"Ditës së 
Flamurit 

Kombëtar" 

Shënimi i 28 Nëntorit-Ditës së Flamurit 
Kombëtar" me aktivitete kulturore dhe 
ngjarje te ndryshme me partnerë të tjerë 

institucional dhe OJQ. 

Qendra 
Kulturore 

Peja/ 
Institucionet 

e tjera 

70 Nëntor 
Ekspozitë 
kolektive 

Ekspozitë kolektive e nxenësve të Shkollës 
së Mesme të Arteve Aplikative “Odhise 

Paskali” për nder të 28 Nëntorit. 

Galeria e 
Artit Peja 

71 Dhjetor 

Përkujtimi 
i 

ditëlindjes 
së Haxhi 

Zekës 

Për shënimin e ditës së lindjes së H. Zekës, 
stafi i "Mullirit Haxhi Zeka" organizon 

ekskursion një ditor me nxënës në vendin 
e lindjes të Haxhi Zekës, gjegjësisht 

fshatin Leshan. 

Kompleksi i 
Mullirit 
"Haxhi 
Zeka" 

72 Dhjetor 
"Dhuro 

dhe gezo" 

Aktivitetet për grumbullim dhe 
shpërndarje të dhuratave nga të rinjtë për 

fëmijë në nevojë. 

Youth 
Innovation 
Center Peja 

(Qendra 
Rinore Peje) 

DKRS 

73 Dhjetor 
Kampionat
i Kombëtar 
në xhudo 

Fedrata e Xhudos dhe Klubi i Xhudos 
"Ippon", organizojnë  kmpionatin 

kombëtar në xhudo për grupmoshat  U14, 

Klubi i 
Xhudos 

"Ippon" dhe 
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për 
grumoshat 

e reja 

U16,U18 dhe U21 . Federata e 
Xhudos/Sek
tori i Sportit 

74 Dhjetor 

Shpallja e 
Sportistit 
për Vitit 

2019 

Ceremonia e shpalljes  së sportistit të vitit 
DKRS/Sekt
ori i Sportit 
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Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

 

 

 

 

Nr.  

AKTIVITETET                 

( OBJEKTIVAT)  

 

 

Realizuesi   

 

Bashkëpunëtoret  

 

Koha e 

realizimi

t  

 

Vërejtje  

1 2 3 4 5 6 

 

 1. 

Azhurimi dhe arkivimi i 

dokumentave dhe 

akteve te vitit 2018 

 

Drejtoria 

 

 

 

Shefat e Sektorëve 

 

Janar 

 

REFERENCË:       

PËR/ZA/TO: z.Durim Sheremeti 

CC: Kryetarin e Komunes z.Gazmend Muhaxheri 

PËRMES/PREKO/THROUGH: 
 

NGA/OD/FROM: Drejtoria Komunale per Mbrojtje dhe Shpetim - DKMSH 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: 
PLANI I PUNËS PËR VITIN 2019 

 

Nr. i zyrës: 

Br. kancelarije: 

Room No.: 

 

 
Lokacioni: 
Kucni: 

Extension: 

 Data: 

Datum: 

Date:  

  25.01.2019 



39 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Vlerësimi  i 

rrezikshmërisë në 

Komunën e Pejës   

(azhurimi i dokumentit) 

 

 

 

 

 

 

  DKMSH 

Ekspertet e lemive të 

ndryshme nga 

institucionet  dhe org. 

qeveritare dhe 

joqeveritare 

 NJPZSH 

 PK 

 FSK 

 QKMF  

 AME 
(azhurimi i 

dokumentit ekzistues) 

 

Shkurt 

Mars 

prill 

Bazuar ne 

Vlersimin 

Nacional 

 

 

3. 

Plani i reagimit 

Emergjent 

(Azhurimi i Planit) 

 

 

  DKMSH 

 inspektorin 
per fatkeqësi 
natyrore 

 AME 

 NJPZSH-se 

 

Maj/ 

Qershor 

 

 

 

4. 

Identifikimi  i  

dhe zbulimi i 

shkaktareve te 

rreziqeve nga 

fatkeqësitë 

natyrore , dhe 

rekomandimi i 

masave  

parandaluese  

DKMSH 

Inspektori i 

fatkeqësive 

natyrore 

 D.P.K.SH
.T 

 D. Urbanizmit  

 P K 

 Bashke. Lokale 

 Komuniteti 

 Qytetaret 

 Etj. 
 

Mars/ 

Maj 

 

5.- Trajnime ne fushën 

profesionale 

  DKMSH 

(Të gjithë 

sektorët, dhe 

personeli sipas 

prioriteteve) 

 MPB. 

 AME. 

 K.K. PEJË. 

 Drejtorit 
Komunale etj. 

Sipas Planit 

AME për 

trajnime 

 

6.- Realizimi i Planeve për 

Parandalimin e zjarreve 

gjatë sezonit veror 

 

 

 

DKMSH 

Inspektoret 

(për 

parandalimin  

e zjarreve). 

 

 

 NJPZSH,  

 PK ,    

 D. Bujqësisë                            

Qershor/ 

Korrik 
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7.-  Identifikimi  dhe 

inspektimi i objekteve 

me rendësi te veçantë, 

qe kane rrezikshmëri te 

madhe ne fatkeqësi nga 

zjarri  

(Sidomos Objektet e 

reja te pa inspektuar 

ndonjëherë) 

DKMSH 

Inspektoret 

(për 

parandalimin  

e zjarreve). 

 

 Drejtorit 
Komunale. 

 PK. 

 Dhe 
organizatat 
tjera qe kanë 
për misione 
mbrojtjen nga 
zjarri. 

 

shtator  

 

 

8. 

Inspektime te rregullta 

gjate vitit për te gjitha 

Objektet e rëndësisë se 

veçantë ( me theks te 

veçantë Objektet 

Shkollore dhe pikat 

shpërndarës te 

karburanteve) 

DKMSH 

Inspektoret 

 

 

 

 

 Drejtorit 
Komunale. 

 PK. 

 Bizneset. 
 

 

 

 

Gusht 

 

Shtator 

 

Tetor 

 

 

 

 

 

 

9. 

Formimi dhe shkollimi i 

njësive vullnetare  

DKMSH.  KK. Pejë. 

 AME. 

 OJQ-te, te 
ndryshme. 

 Komuniteti. 

 Qytetaret. 

Mars  

 

 

10. 

Aktivitetet testuese  

brenda NJPZSH-se,  

për  matjen, dhe 

verifikimin e aftësive 

profesionale, fizike, 

shëndetësorë etj. 

DKMSH  NJPZSH. 

 QKMF. 

 PK. 

 Kryqi i Kuq. 

 Etj. 

Gjatë gjithë  

vitit 

 

 

 

11. 

Përcjellja e gjendjes së 

Gatishmërisë dhe 

organizimi në hapësirën 

e mbrojtjes dhe 

shpëtimit 

DKMSH  NJPZSH. 

 PK. 

 Urgjenca. 

 Kryqi i Kuq. 

 etj 

Janar/ 

Dhjetor 
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12. 

Koordinimi i 

aktiviteteve nga fusha 

profesionale 

DKMSH  K.K. 

 Drejtorit 
Komunale. 

 AME. 

Janar/ 

Dhjetor 

 

 

 

13. 

Verifikimi i përgatitjeve  

për intervenim të 

forcave dhe te mjeteve  

për mbrojtje dhe  

Shpëtim. 

DKMSH  Drejtoria 

 FSK 

 PK 

 NJPZSH 

Prill/ 

Qershor 

 

 

 

14. 

Zhvillimi i aktiviteteve 

propagandistike në 

edukimin dhe 

vetëdijshmin e 

popullatës  

DKMSH  Drejtoria 

 Mediat lokale 

 OJQ 

Maj 

Qershor 

Korrik 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Bashkëpunimi me 

sektor, shërbime e zyre 

të ndryshme të cilat janë 

përgjegjëse për  

emergjenca 

DKMSH  Drejtoria 

 KKK-dega ne 
Peje 

 OJQ 

Janar/ 

Dhjetor 

 

 

 

16. 

Hartimi i plane 

programeve dhe 

raporteve periodike, 

sipas kërkesave te 

Kryetarit. 

DKMSH Te gjithë 

zyrtaret e 

DKMSH 

Dhjetor / 

Janar 
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Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike 

 
  

Objektivat kryesore të Drejtorisë për Punë Komunale dhe Shërbime Publike janë: 

 

Përshkrimi i Kontratës 
Vlera e parashikuar e 

kontratës 
Data e parashikuar e 
fillimit të prokurimit 

Mirëmbajtja e rrugëve në 
fshat dhe qytet 

100,000.00 Janar 

Rregullimi i varrezave të 
martirëve në varrezat e 

qytetit 
50,000.00 Janar 

Rregullimi i qendrës së 
qytetit 

400,000.00 Shkurt 

Ndërtimi i ndriçimit publik 
në rrugët: Sheshi “Haxhi 

Zeka,” dhe “Nënë Tereza” 
50,000.00 Shkurt 

Ndërtimi i ndriçimit publik 
në rrugët: “Bill Klinton,” 

dhe “Eliot Engel” 
50,000.00 Shkurt 

Ndërtimi i ndriçimit publik 
në rrugët e lagjes 

“Dardania III” 
50,000.00 Shkurt 

Ndërtimi i trotuareve në 
rrugët “Emrush Miftari” 

50,000.00 Mars 

Ndërtimi i trotuareve në 
rrugët: “Gjergj Fishta”, 

“Koço Flloko”, “Ali Pashë 
Tepelena”, dhe afër ish-

Urgjencës 

50,000.00 Mars 

Ndërtimi i trotuareve në 
rrugët Treboviq dhe 

Bllagajë 
50,000.00 Mars 

Sanimi i rrugëve në qytet: 
Mbretëresha Teutë, 

Çamëria, Rruga te ish 
Tregu i Gjelbërt, Myrvete 
Maskutaj, Xheladin Hana, 

Jani Vreto, Rruga e Tringës, 
Rruga Kryesore në 

Kapeshnicë si dhe Xhemail 

200,000.00 Mars 
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Kada. 

Ndërtimi i rrugëve në 
lagjen “2 Korriku”, 

“Dardani”, “Kristali” (te 
Hajdart), “7 Shtatori” si dhe 

në lagjen Zatra. 

50,000.00 Mars 

Hapja, kubëzimi i shtegut 
prej ish zyrave të 

kompanisë “Ambienti” e 
deri te Ura e Gurit 

130,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Radac, Jabllanicë e Madhe, 

Jabllanicë e Vogël, 
Novosellë, Dubovë, 

Ozdrim, Brestovik, Cigë 
dhe Nabërgjan 

165,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Trestenik, Ruhot, Treboviq, 

Katund i Ri dhe Bllagajë 
70,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Zahaq, Ramun, Llabjan, 

Qyshk dhe Pavlan 
60,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Gllaviqic, Leshan, Kliqinë, 

Jabllanicë, Resujë dhe 
Sferkë 

65,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Raushiq, Lybeniq si dhe 
rrugës së drumit të telit 

110,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Baran, Kryshec, Buqan, 

Llugagjo, Kosuriq, 
Kotradiq, Turjak dhe 

Vranoc 

70,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Gllogjan dhe Nepolë 

50,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
Dobërdol, Llozhan dhe 

Graboc 
60,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugës kryesore 
si dhe rrugëve dytësore në 

fshatin Loxhë 
80,000.00 Mars 
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Ndërtimi i rrugëve në 
Poqestë, Millovanc, 
Kerstoc, Pishtan dhe 

Vragoc 

60,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugës Bogë – 
Qafa e Rexhajve, Shkrel 

100,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve në 
fshatin Kuqishtë dhe 

Stankaj 
110,000.00 Mars 

Ndërtimi i rrugëve afër 
restoranteve në zonën e 

Rugovës 
50,000.00 Mars 

Ndërtimi i kanalizimit në 
Qytet e Fshatra 

100,000.00 Mars 

Ndërtimi i Urave në fshatin 
Drelaj 

20,000.00 Prill 

Ndërtimi i Urave në fshatin 
Ruhot dhe Dardani 

20,000.00 Prill 

Ndërtimi i Urave në fshatin 
Jabllanicë e Vogël, Rosujë si 

dhe Fidanishte 
30,000.00 Prill 

Ndërtimi i ujësjellësit në 
Stankaj dhe Bogë 

50,000.00 Prill 

Ndërtimi i ujësjellësit në 
Shkrel dhe Malaj 

50,000.00 Prill 

Ndërtimi i mureve 
mbrojtëse në lagjen: 2 

Korriku, Kapeshnicë dhe 
Zatra 

30,000.00 Prill 

Ndërtimi i mureve 
mbrojtëse në Gllogjan, 
Ramun dhe Kosuriq 

30,000.00 Prill 

Shenjëzimet në 
komunikacion 

20,000.00 Maj 
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Punët e kryera gjatë kësaj periudhe janë: 

 

 Kompletimi i dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e pagesave të 
Projekteve në të tri kategoritë: Investimet kapitale, mallra dhe shërbime si dhe 
komunale; 

 Në kategorinë e Investimeve kapitale jane kryer pagesa (Situacione), për Projekte 
shuma totale e të cilave është ..................................................................1,836,254.99 € 

 Në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve janë kryer pagesa  
shuma totale e të cilave është .................................................................    232,280.72 € 

 Dhe nga kategoria e komunalijeve janë kryer  pagesa 
shuma totale e të cilave është .................................................................   160,397.83 € 

 Të hyrat vetanake te realizuara nga kërkesat e pranuara në Drejtorin tonë 
 për të cilat janë lëshuar fatura nga kodi 50212 janë ..............................     36,076.28€ 

 Të hyrat vetanake te realizuara nga kodi 50008 jane  ..............................  31,607.00 € 
 

 

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe ne Drejtorin tonë janë pranuar gjithësejt 251 kërkesa te 

cilat jane evidentuar ne Librin e Protokolit të shkurtë dhe jane përcjellë te përsonat 

përgjegjës për shqyrtimin e tyre. 
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Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

 
 

Drejtoria e Shëndetësisë dhe  Mirëqenies Sociale në bazë të buxhetit të planifikuar për 

vitin 2019 dhe në bazë të planifikimit afatmesëm për renovimin dhe standardizmin e 

infrastrukturës së objekteve shëndetësore në vitin që po hyjmë ka paraparë këtë plan 

pune: 

 

1. Ndërtimin e Ambulantës së Mjekësisë Familjare në Novosellë; 

2. Ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Vitomericë; 

3. Izolimin e jashtëm të objektit të Poliklinikës Stomatologjike (fasadimin); 

4. Investime në sistemin e ngrohjes qëndrore në objektin e Urgjencës; 

5. Inventarizimin e Klinikës së Kirurgjisë Orale ne Poliklinikë; 

6. Inventarizimin e aneksit të QMF-5 per aktivizimin e ndrimit 19:00-24:00. 
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Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit  

 
 

Objektivat kryesore të Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit janë: 
 

DUMM 1 PZHK Drafti I PZHK 
Shqyrtimi publik 
 Miratimi I PZHK 
ne Asamblene 
Komunale 
Miratimi I PZHK 
ne MMPH 

K.K.Pejë 
DUMM  
EKP ,EKK 
 Asambleja 
Komunale 
MMPH 

Janar- Prill 2019 

2 Hartimi i Hartave 
Zonale 

Drafti I HZK 
Shqyrtimi publik 
 Miratimi I HZK ne 
Asamblene 
Komunale 
Miratimi I HZK ne 
MMPH 

K.K.Pejë 
DUMM 
 Shoqëria civile 
 Kompanitë si 
Higjiena, 
Hidrodrini, PTK, 
KEDS etj. 

Mars  2019 - Mars 2020 

3 Hartimi i 
projekteve per 

hapësira te 
hapura publike 

Rritja e 
siperfaqeve te 
hapura publike 
Ndriçimi I 
siperfaqeve te 
hapura publike 
 Rritja e 
hapesirave per 
loje dhe 
rekreacion 
Ngritja e cilesise 
së jetesës. 

 K.K.Pejë 
 DUM 
Kompanija 
perfituese 
Shoqëria civile 
 Kompanitë si 
Higjiena, 
Hidrodrini, PTK, 
KEDS etj. 

janar- Dhjetor 2019 
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Njësia 
për 

Mbrojtje 
të 

Mjedisit 

1 22 Prilli – Dita e 
Tokës 

- Ngritja e 
vetëdijes së 
popullatës  për 
mbrojtjen e 
mjedisit  
- Informimi  nëpër 
shkolla fillore dhe 
të mesme 
- Pastrimi i 
lagjeve, oborreve 
të shkollave, 
hapësirave 
publike  etj.  

- K.K.Pejë 
- DUMM  
- Vullnetarë nga 
të gjitha shkollat 
fillore, të 
mesme,dhe 
arsimi i lartë  
- Shoqëria civile 
- Kompanitë për 
pastrimin e 
ambientit etj 

Mars - Prill 2019 

2 Ta pastrojmë 
Kosovën me 24 

Maj 

- Ngritja e 
vetëdijes së 
popullatës  për 
mbrojtjen e 
mjedisit  
- Informimi  nëpër 
shkolla fillore dhe 
të mesme 
- Pastrimi i 
lagjeve, oborreve 
të shkollave, 
hapësirave 
publike  etj.  
 
Manifestimi 
qëndror do të 
përmbyllet me 24 
maj. 

- K.K.Pejë 
- DUMM  
- Vullnetarë nga 
të gjitha shkollat 
fillore, të 
mesme,dhe 
arsimi i lartë  
- Shoqëria civile 
- Kompanitë si 
Higjiena, 
Hidrodrini, PTK, 
KEDS etj. 

Mars - Qershor 2019 

3 Hartimi i VSM  
per  PZHK 

 Miratimi I VSM 
në Asamblen 
Komunale 
 Miratimi I VSM 
në MMPH 

 K.K.Pejë 
DUMM  
 Kompania 
(eksperte per 
VSM)  
 Shoqëria civile 

Shkurt - Prill 2019 

4 Mbjellja e 
gjelbrimit të lartë 
përgjatë akseve 

rrugore:Nena 
Tereza,Rrethi 

soliterit -stacioni I 
trenit,Mbretresha 

Teuta 

  Rritja e 
hapësirave 
gjelbruese  
  Reduktimi I 
zhurmës nga 
automjetet 
  Ngritja e cilësisë 
së ajrit. 
 

K.K.Pejë 
DUMM 
Drejtoria për 
Pune Komunale 
dhe    Sherbime 
publike 
Shoqëria civile 
 Kompanitë si 
Higjiena, 
Hidrodrini, PTK, 
KEDS etj. 

Mars - Shtator 2019 
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5 Hartimi i VSM  
per  HZK 

— Miratimi i VSM 
në Asamblenë 
Komunale 
— Miratimi i VSM 
në MMPH 

— Kompania 
(ekspert per 
VSM) 
— Drejtoratet 
përkatëse 
— Kompanitë: 
KEDS, Hidrodrini 
etj. 

Qershor - Shtator 
2019 
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Drejtoria për Zhvillim Ekonomik 
 

Objektivat kryesore të DZHE-së janë: 

 

PROJEKTI 1 

 Ndërtimi i Kampingut dhe Pishinave (natyrore) në kilometrin e 12-të 

 Data e fillimit të prokurimit - 05.03.2019 

 Shuma e planifikuar - 50,000.00 Euro 

 

PROJEKTI 2 

 Ndërtimi i urës tibetiane në kilometrin e 6-të 

 Data e fillimit të prokurimit - 15.04.2019 

 Shuma e planifikuar - 15,000.00 Euro 

 

PROJEKTI 3 

 Markimi dhe Digjitalizimi i shtigjeve të ecjes 

 Data e fillimit të prokurimit - 25.04.2019 

 Shuma e planifikuar - 5,000.00 Euro 

 

PROJEKTI 4 

 Ndërtimi i Eko Hotelit Shpelle në kilometrin e 3-të 

 Data e fillimit të prokurimit - 06.05.2019 

 Shuma e planifikuar - 10,000.00 Euro 

 

PROJEKTI 5 

 Ndërtimi i shtegut të vrapimit 1000m në Parkun Karagaç me materjalin TATAM 

 Data e fillimit të prokurimit - 15.05.2019 

 Shuma e planifikuar - 35,000.00 Euro 

 

PROJEKTI 6 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave në lagjet: Haxhi Zeka, Dardani dhe Karagaç 

 Data e fillimit të prokurimit - 20.05.2019 

 Shuma e planifikuar - 25,000.00 Euro 
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Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim 
 

N

r Përshkrimi i 

punëve dhe 

detyrave të                 

punës  

Njësi

a 

matë

se 

Pla

nifi

kim

i  

për  

201

7 

PERIUDHA KOHORE E REALIZIMIT 

Ver

ejtj

e 

B

r 

Jedi

nica

mjer

e 

Pla

nira

no 

za 

201

7 

Ja

na

r 

Sh

ku

rt 

M

a

rs 

P

ri

ll 

M

a

j 

Qe

rs

ho

r 

K

or

ri

k 

G

us

ht 

Sht

ator 

Te

tor 

Nën

tor 

Dhj

eto

r 

       Opis poslova i 

zadataka 

Ja

nu

ar 

Fe

br

ua

r 

M

a

rt 

A

p

ri

l 

M

a

j 

Ju

n 

Ju

l 

A

ug

us

t 

Sep

tem

bar 

Ok

tob

ar 

Nov

em

bar 

Dec

em

bar 

       

Na

po

me

na 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Takime për 

integrim 
                              

                 Sastanci 

za Integraciju 

Nr.T

ak 
30 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 30 

Br.Sa

stan 

                                

2 

Takime Per 

kthimin e 

Komunitetve 

                              

Sastanci za 

povratak zajednica 

Nr.ak

t. 
30 1 3 2 3 2 4 4 1 4 2 2 2 

30 
Br.Sa

stan 
                          

                                

3 

Përcjedhja  e 

realizimit te 

projekteve   

                              

Pracenje realizacije 

projekata 

Nr.pr

oj. 

35 1 2 3 4 3 3 5 1 4 3 3 3 35 Br.Pr

ojeka

ta. 

4 

Përcjedhja 

realizimit i 

projekteve 

personave 

riatdhesuar   

                              

Pracenje realizacije 

projekata za repatr. 

Lica 

Nr.Vi

z. 
20 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 20 

Br.Po

seta 

5 Takime me                               
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organizatat 

qeveritare dhe 

joqeveritare 

Sastaci sa vladinim 

i nevladinim 

organizacijama 

Nr.T

ak 
46 2 3 5 5 4 6 3 2 3 5 3 5 46 

Br.Sa

stan 

6 

Bashkëpunim me 

Policin e Kosoves 
                              

Saradnja sa PK 

Nr.ta

k. 
10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

Br.Sa

stan 

                                

7 

Takime me 

perfaqesuesit e  

komunitetet 

minoritare neper te 

gjitha lokacionet e 

kthimit 

                              

Sastanci sa 

predstavnicima 

zajednica po svim 

lokacijama 

povratka 

Nr.ta

k. 

56 3 5 5 6 5 5 6 2 5 4 6 4 56 
Br.Sa

stan 

8 

Vizitat ne teren me 

personat-familjet te 

kthyera 

                              

Posjete kod 

vracenih porodica 

Nr.vi

z. 
36 1 2 3 2 3 3 3 2 6 4 3 4 36 

Br.Po

seta 

9 

Vizitat ne teren me 

personat-familjet te 

riatdhesuara 

                              

Posjete kod 

repatriranih 

porodica 

Nr.vi

z. 
48 2 5 5 4 2 5 4 2 3 6 5 5 48 

Br.Po

seta 

                                

1

0 

Bashkepunimi me 

Drejtorit tjera 
                              

Saradnja sa 

Direktoratima SO 

Nr.ta

k. 
40 2 3 3 2 3 4 2 3 4 6 4 5 41 

Br.Sa

stan 

1

1 

Pjesmarja në 

Komitete të 

Formura 

                              

Ucesce u 

formiranim 

komitetima 

 

Nr.ta

k. 25 0 1 3 2 3 2 3   3 3 2 3 25 

Br.Sa

stan 



53 | P a g e  
 

1

2 

Pjesmarja në 

mledhje Komisioni 

Komunal pë 

Riintegrim 

                              

Ucesce u 

Opstinskoj 

Komisiji za 

Repatrijaciju 

Nr.ta

k. 
20 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 20 

Br.Sa

stan 

1

3 

Takime per 

qeshtjet të 

personave të 

zhvendosurt-

TaskForca  

                              

Sastanci vezani za 

pitanje raseljenih-

Task Forca 

Nr.ta

k. 
20 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 20 

Br.Sa

stan 

1

4 

Takime për 

qeshtjet të 

personave 

riatdhesum 

                              

Sastaci za pitanja 

Repatriranih lica 

Nr.ta

k. 
20 1 2 2 2 2 2 2   2 2 2 1 20 

Br.Sa

stan 

1

5 

Bashkëpunimi-

Takimet  me 

Ministrinë Për 

Kthime 

                              

Saradnja-Sastanci 

sa MZP 

Nr.ta

k. 
28 1 1 2 3 3 4 3 0 3 3 3 2 28 

Br.Sa

stan 

                                

1

6 

Bashkëpunim - 

Takimet më MPB 

dhe Integrime 

Evropjane  

                              

Saradnja-Sastanci 

sa MUP i MEI 

Nr. 

Tak. 
15 0 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 15 

Br.Sa

stan 

1

7 

Bashkëpunim me 

OJQ qe meren me 

kthime 

                              

Saradnja sa NVO 

koje se bave 

povratkom 

Nr.ta

k. 
22 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22 

Br.Sa

stan 

1

8 

Bashkëpunim me 

Qendren Për 

Qeshtje Sociale 

                              

Saradnja sa 

centrom za 

Socijalna Pitanja 

Nr.ta

k. 20 1 1 2 1 2 2 1 0 1 4 3 2 20 

Br.Sa
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stan 

  
                              

  

 


