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Plani Punës 2020 
Komuna Pejë 



 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nr

Klasifikimi i 

produktit (2 

shifrat e para 

nga FPP)

Vlera e 

parashikuar e 

kontratës

Data e 

parashikuar e 

fillimit të 

prokurimit

1

635850-1831354 26,000.00 € 1 Shkurt , 

2020

2

635850-181354 4,000.00 € 1 Shkurt, 

2020

3

635850-2036718 10,000.00 € 1 Mars,  

2020

Koncerti i Fundvitit me Studentët dhe Profesorët e Universitetit "Haxhi Zeka"

Takimet e Diaspores në Malaj të Memoriali i "Dr. Ibrahim Rugoves"

Takimet e Diaspores në Vitomiricë të Komunitetit Boshnjak

Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Animuar "ANIBAR"

Lojërat Tradisionale "Rugova"

Takimet Kulturore "Jusuf Gervalla"

Ndeshja Reviale e Futbollistëve të Pejës dhe Diasporëes

Turniri në Xhudo "Judo for Peace"

PLANI I PUNES NË DREJTORINË PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 2020

Përveç aktiviteteve të cilat janë parzaqitur në tabelat më poshtë, drejtoria për kulturë, rini 

dhe sport do të angazhohet në maksimum me burimet njerëzore që ka në dispozicion, me 

pajisjet dhe objektet, me mbështetje tkenike dhe financiare për të mundësuar realizimin e 

festivaleve dhe ngajrjeve të tjera të rëndësishme për Pejën siq janë: 

Takimet Ndërkombëtare Letrare "Azem Shkreli" 

Festivali i Monodramës "Mono Akt" 

Festivali Ndërkombëtar i Kitarës "PIGF"

PLANI I PROKURIMIT - INVESTIMET KAPITALE

Përshkrimi i Kontrates

Renovimi i binës  së Teatrit" Istref 

Begolli"-ndërrimi i dyshemes, heqja e 

shtylles, rregullimi I cugave, furnizimi 

me reflektor  dhe mikset.

Rregullimi i  rrjetit elektik dhe sistemit 

te alarmit kundër zjarrit në Muzeun  e  

Pejës
Pajisjet (Outdoor) të fitnesit te bazeni - 

1. rregullimi I hapesires per vendosjen 

e paisjeve te fitnesit- betonimi. 2. 

Montimi I paisjeve : Hekur per ngritje; 

paralele; banke e gjoksit; banke per 

krahe; hekur olimpik me pesha;pesha 

e dores.



4

635850-2036836 125,000.00 € 1 Mars,  

2020

5

635850-1421357 60,000.00 € 1 Mars, 

2020

Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

1 Muzeu në valixhe
Muzeu i 

Pejës

2 Shfaqje  teatrore
Teatri Istref 

Begolli

3

Shënimi i ditës së 

Pavarësisë 17 

Shkurtit

Qendra 

Kulturore 

Peja

4 Promovim libri

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

5
Program Kulturor-

Artistik

QMP 

Novosellë

6
Ekspozit 

kolektive

Galeria e 

Arteve

PLANI I AKTIVITETEVE KULTURORE

Koncerte, aktivitete letrare,  tribuna 

letrare

Ndërtimi i Fushës së Futbollit në 

Fshatin Baran - Gërmimi i dheut, 

ngjeshja e siperfaqes, furnizimi, 

shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit, 

drenazhimi, sistemi i ujitjes, vendosja 

e portave, vendosja e barit 

artificial,montimi i golave, vendosja e 

bankinave për lojtarë dhe delagatë, 

montimi i shportave për mbeturina, 

vijëzimi i fushës, montimi i 

reflektorave, montimi i kutisë elektrike, 

etj.

Janar - Dhjetor

Shkurt

Promovim i librit të  "Djelli i Burgut 

tim"aotor Meri Mezini

Këngë, valle, recitime dhe humor te 

pergaditura nga nxenset e 

E realizuar nga shoqata e arteve 

figurativ dhe aplikativ

Ndërtimi i tereneve sportive - gërmimi 

i dheut, ngjeshja e siperfaqes, 

furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e 

zhavorit, asfalltimi i poligoneve, 

vendosja e portave, montimi i 

koshave, montimi i ulëseve për 

shikuesit, montimi i shportave për 

mbeturina, montimi i reflektorave, 

montimi i kutisë elektrike, vizimi i 

fushës, etj.

Përshkrimi i aktivitetit

Prezantimi i trashgëmisë kulturore 

në shkolla dhe bashkësi lokale

Tri premiera dhe 15 Repriza të 

shfaqjeve të teatrit dhe  shfaqjesë 

mysafire



7
Koncert baleti me 

fëmijë

Qendra 

Kulturore 

për Fëmijë 

8 Ore letrare
SH.K.Vitom

erice

9
Ekspozitë 

kolektive

Galeria e 

Arteve

10
Dita boterore e 

librit

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

11

Dita 

nderkombetare e 

librit per femije

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

12

Java e 

bibliotekes se 

Kosoves

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

13 Tribunë tematike 

Qendra 

Kulturore 

Peja

14 Prill

Zhvillimi i 

procedurave për 

ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave

15
TNL "Azem 

Shkreli"

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli" 

16

Dëgjim Publikme 

Organizatat e 

Kultures

Sektori i 

Kultures

17

Shenimi i ditës së 

çlirimit "16 

Qershorit"

Qendra 

Kulturore 

Peja

18
Shfaqje për 

femijë 

Teatri 

"Istref 

Begolli"

19

Ekspozitë e 

trashegimisë 

kulturore

Muzeu i 

Pejës

Realizohet më nxënësit e shkollave 

(Te drejtat e fëmijeve)

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

Ore letrare, tribunat tematike, 

promovim librash, ndarje çmimesh 

program artistik

Ftohen organizatat kulturore për të 

paraqitur nevojat dhe kërkesat e 

tyre

Promovimi i Monografise në gjuhën 

Angleze 

Aktorët e Teatrit do të realizojnë 

këtë shfaqje për shkollat fillore 

komuna Pejë

Ekspozitë nga krijueset e Pejes

Ore letrare nga lexuesit e 

biblotekes dhe vizit e organizuar 

nga shkollat

Shenimi i kesaj date me karvanin 

poetik per femije (ore letrare)

Simpozium, tribunë me Ligjerues 

nga bibloteka kombetare e 

Kosoves

Turizmi kulturore ne Peje 2000-

2020, do të angazhohen ligjerus të 

zgjedhur

Maj

Shkurt

Mars

Qershor

I pergaditur nga grupi i baletit te 

prof.Tasim Dajqi

E realizuar nga lexuesit e 

biblotekes-zgjedhja e lexuesit te viti 



20 Program Kulturor

Kompleksi 

"Haxhi 

Zeka"

21 Panairi i Librit

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

22

Lojrat 

Tradicionale 

Rugova 2020

Muzeu i 

Pejës

23 Simpozium

Qendra 

Kulturore 

Peja

24

Ditët e 

Trashëgimisë 

Evropiane 

Muzeu i 

Pejës

25
Kolonia e 

Artistëve 

Galeria e 

Artëve

26 Takim me poetin

Qendra 

Kulturore 

Peja

27
Ekspozitë 

Kolektive

Galeria e 

Arteve

28
Ditët Kulturore 

Jusuf Gërvalla

Qendra 

Kulturore 

Peja

29 Arti Rinor

Qendra 

Kulturore 

Peja

30

Dita 

Ndërkombëtare e 

Arkeologjisë

Muzeu i 

Pejës

32 Tribunë tematike

Qendra 

Kulturore 

Peja

33 Program Kulturor
QMP 

Novosellë

34

Koncert i Baletit 

me Fëmijët e 

Pejës

Qendra 

Kulturore 

Peja

35 Koncert Artistik

Qendra 

Kulturore 

Peja

Shka, Fakultetit i Arteve dega 

muzikë, Shkolla e Muzikës

Aktivitete Kulturore garues më 

shkollat e mesme 

Ekspozitë e eksponateve 

arkeologjike

28 Nentori fillet e pavërsisë së 

Kosovës, ligjërojnë Jahja Drançolli, 

Gazmend Riza, 

Koncert artistike me këngë dhe 

valle, recitime

Koncert i realizuar nga grupi i 

baletit Tasim Dajçi

Ligjeratë dhe ekspozitë

Kampingu i artistëve kombëtar dhe 

ndërkombëtar

Debat për krijimtarinn e Sejdi 

Berisha

Prezantimi i punimeve nga kolonia 

e Artistëve 

Aktivitete Kulturore, ekspozitë etj

Program Kulturor: Kenge, valle etj

Ekspozitë shitëse nga Shtepitë 

botuese Kosovë, Shqipëri

Prezantimi i trashëgimisë Kulturore 

përmes vallëve, këngëve, 

kërcimeve

Koontributi i diasporës, në 

zhvillimin dhe valorizimin e kulturës 

dhe sportit Korrik

Shtator

Tetor

Nëntor

Qershor



36 Program Kulturor
Sh.K. 

Vitomiricë

37 Diskutim Publik

Qendra 

Kulturore 

Peja

38

Takim vjetor me 

Organizatat 

Kulturore 

Sektori i 

Kulturës 

dhe 

Qendra 

Kulturore 

Peja

Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

1

Mars

Diskutim publik 

me klubet 

sportive

Sektori i 

Sportit

2

Prill

Zhvillimi i 

procedurave për 

ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave
3

Korrik

Diskutim publik 

me klubet 

sportive

Sektori i 

Sportit

4

Gusht

Ndeshja Reviale 

në mes të 

veteranëve nga 

Diaspora dhe 

Peja

Sektori i 

Sportit me 

Drejtorin e 

integrimeve 

evropiane 

5
Gusht

Open Fun 

Football 

Sektori i 

Sportit

6
Tetor

Panairi i Sportit Sektori i 

Sportit

7
Dhjetor

Shpallja e 

sportistit te vitit

Sektori i 

Sportit

Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

PLANI I AKTIVITETEVE SPORTIVE

PLANI I AKTIVITETEVE RINORE

Ceremonia zyrtare Peja shpall 

sportistin e Vitit 2020, në këtë 

Pershkrimi i aktivitetit

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

1.Diskutim publik me sportistët nga 

Diaspora              2. Të Ndryshme

Ndeshja reviale në mes të 

veteranëve nga Diaspora dhe Peja 

që organizohet nga DKRS dhe 

Shoqata e veteranëve të futbollit, 

ndeshja  zhvillohet ne stadiumin e 

qytetit "Shahin Haxhiislami".
Në bashkëpunim midis Komunes 

se Pejës nën organizimin e 

Këtë Panair e organizon DKRS  në 

bashkëpunim me Komitetin Olimpik 

Këng Valle, recitime etj

Sfidat dhe sukseset e Kulturës pas 

vitit 2000

Shpërndarja e mirënjohjeve 

faleminderuese për koontribuesit 

në Kulturë

Do të ftohen përfaqësuesit e 

klubeve sportive, sportistët dhe 

kontribuesit sportiv që të diskutohet 

Pershkrimi i aktivitetit

Nëntor

Dhjetor



1

Janar

Pergatitja e planit 

te punes per vitin 

2020

DKRS - 

S.R

2

Janar

Pergatitja e 

procesit per 

subvencione

DKRS - 

S.R

3 Janar - Dhjetor Movie Night Q.R

4

Shkurt

Sesion Informues 

mbi ndarjen e 

subvencioneve 

me OJQ-te

DKRS - 

S.R

5 Shkurt, Prill, 

Qershor, Tetor, 

Dhjetor

Klubi i leximit Q.R

6
Shkurt - Maj

Local Path 1 - 

Street Art

DKRS - 

S.R

7
Shkurt - Qershor

Success telling 

stories - Mrika

DKRS - 

S.R

8
Mars - Maj

Local Path 1- 

Valide

DKRS - 

S.R

9
Mars, Shtator

Edukim joformal 

per te rinje

Q.R

10
Mars - Prill, 

Nentor - Dhjetor

Sip & Paint DKRS - 

S.R

11
Mars - Shtator

Local Path 2 - 

Achieve

DKRS - 

S.R

12 Prill Biblosmia Q.R

13

Prill

Zhvillimi i 

procedurave për 

ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave
14

Maj
Takim me te 

rinjte

DKRS - 

S.R

15 Qershor Green Hero Q.R

16
Qershor - Janar 2021

Local Path 2 - 

Street Art

DKRS - 

S.R

Takim me te rinjte duke diskutar 

mbi problemet e rinise dhe per 

Mbjellje te luleve dhe fidaneve me 

Punetori me nxenesit e shkollave 

fillore ne fushen e artit rrugor duke 

Trajnim mbi ngritjen e kapaciteteve 

te te rinjeve dhe pergatitjen e tyre 

Klase arti ne grup per pikture te 

shoqeruar me pije dhe embelsira 

në nje ambient argetues, duke 

Takim me te rinje mbi promovimin 

e kulturave te ndryshme te 

Takim me te rinje, diskutim mbi 

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

Sesion Informues i OJQ-ve rinore 

qe jane te regjistruar ne data bazen 

e sektorit te rinise, duke prezantuar 

edhe rregulloren mbi subvencione 

dhe krieteret per aplikim
Takim me te rinje, diskutim mbi 

librat e lexuar dhe autoret vendor 

dhe te jashtem dhe lexim te disa 

Anketim online me qytetaret e 

Pejes per zgjedhjen e lokacionit per 

Takim me nxenesit e shkollave te 

mesme te K.Pejes me alpinisten 

Takim me qytetaret e Pejes duke 

diskutuar qytetarin aktive ne baze 

Pergatitja e planit te punes per vitin 

2020

Pergatitja e thirrjes publike per 

subvencione, takime te 

mbredshme me staf per percaktim 

Cdo muaj shfaqet nga nje film. 



17
Gusht

Street Art (4rd 

edition)

DKRS - 

S.R

18
Tetor - Mars 2021

Local Path 3 - 

Achieve

DKRS - 

S.R

19

Tetor

International 

Event (Peje) - 

Achieve

DKRS - 

S.R

20

Nentor

Hartimi i 

strategjise 

komunale per rini 

2021 - 2024

DKRS - 

S.R

21
Dhjetor

Dhuro dhe gezo DKRS - 

S.R

22
Dhjetor

Vullnetari i vitit DKRS - 

S.R

Takim Internacional me partner te 

projektit Achieve me teme Refimi i 

Euroskepticizmit ne vendet 

Hartimi i strategjise komunale per 

rini per vitin 2021 - 2024 me OJQ-

te rinore, Qendrat Rinore, Unionet 

Studentore dhe Shkollat e Mesme.
Aktivitet bamirese per femijet 

skamnor. Takime me shkollat fillore 

Shperndarje te certifikatave per 

vullnetaret me te suksesshem te 

Takim me nxenesit e shkolles se 

artit dhe punim te grafitit ne 

Takim me te rinje mbi promovimin 

e kulturave te ndryshme te 



  

 
 

                                  R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I C    OF    K O S O V O 

R E P U B L I K A    K O S O V A  

       KOMUNA E PEJËS  /MUNICIPALITY OF PEJA 

/OPŠTINA  PEĆ 
 

 

  

Data/Date/ Datum; 

 

18.12.2019 

 

 

 

 

   Për / To/Za : 

 

  

 Zyrës se Kryetarit  

 

   Nga /From/ Od 

   

 

Drejtoria e Administratës  

 

 Lënda/Subject/Tema:  

 

 

P L A N I     i    P  U  N  Ë  S    

                                                

 

Drejtoria e Administratës dhe Personelit 

Projektet 2020 

 

 Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës janë bere edhe sipas planit te prokurimit bazuar ne buxhetin e 

parapare për investime kapitale për vitin 2020  

Ndërtimi i zyrës se vendit ne Gorazhdec  

Ndërtimi i Objektit te Administratës 

Blerja e Veturave  

Shtyp, dizajn, mbishkrime, dhe broshura për nevoja shck 

Riorganizimi te zyrave te vendit dhe ADMINISTRATES 

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

4. Fillimi i implementimit të projektit (Smart City) pjesa e parë 

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



9. Trajnime për gjuhë si dhe trajnime tjera  . 

 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   

 

 

Mjetet e parapara për vitin 2020 janë :  

Emri  
2020 

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

70,000.00 € Një aktivitet me 2 loto: 
(Lot 1,Lot2) 

Ndërtimi i Zyrës se vendit ne Fshatin 
Gorazhdec 

40,000.00 € Një aktivitet  

Ndërtimi i Objektit te Administratës 

 
100,000.00 € Një aktivitet I prokurimit 

Blerja e  Veturave 

 
100,000.00 Një aktivitet I prokurimit 

Totali 310,000.00 €  

 



                             DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT 
 

 

 

R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 
R E P U B L I K A    K O S O V O 

R E P U B L I C    OF    K O S O V O 

KOMUNA E PEJËS  /  OPŠTINA  PEĆ  /  
MUNICIPALITY OF PEJA 

 

 

   

     

 

Plani Vjetor i Punës për vitin 2020 
 

   
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 
2019 I 

2 

Identifikimi I fëmijëve me aftësi të kufizuara ,raportimi I rasteve 
tek ekipi vlersues Komunal I-XII 

3 

Bashkëpunimi me Ekipin Vlerësues  për vlerësimin pedagogjik 
të fëmijëve me NEV-të moshës 3-6 vjeç I-XII 

4 

Mbikëqyrje profesionale,pedagogjike për ngritjen e cilësisë së 
punës në ed.parashkollor I,II,III,IV,V,X,XI,XII 

5 

Mbikëqyrje  e regjistrimit të fëmijëve në kl.parafillore(në 
shkolla) V-VIII 

6 

Vizitë informative lidhur me përgatitjet për fillimin e vitit të ri 
shkollor VIII 

7 Aktivitete kulturore-artistike në kopshtin "Pëllumbat e paqes" III,VI,IX,XII 

8 

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)  Muaji  



      

 9 Plani vjetor I punës për vitin 2020(sipas niveleve)  I 

10 

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

parë(2019/2020) I 

11 
  

12 

Analizë profesionale pedagogjike e suksesit të nxënësve për 
gjys.vjet.e parë I 

13 

Shqyrtimin e raporteve nga shkollat për fillimin e gjysëmvjetorit 
të dytë I 

14 

  

15 

Kontrollimi dhe vlerësimi I dosjeve   të mësimdhënësve të 
trajnuar sipas fushave të kurrikulës, nga ana e koordinatorit  të 
KKK në DKA ,trajnerit të fushës dhe drejtorit të shkollës 
përkatëse. I dhe V 

16 Organizimi I Olimpiadës së Matematikës 2020 në nivel komunal I 

17 Analizë profesionale e braktisjes së nxënësve  (2019/2020) 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 dhe vazhdimësi 

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 

  

26 

Organizimi I  takimit me mësimdhënësit e pensionuar për nderë  
të 7 Marsit-Ditës së Mësuesit III 

29 

Planifikimi I profileve,orëve mësimore dhe kuadrit arsimor për 
Vitin shkollor 2020/2021,me theks të veçant në shkollat 
profesionale  V 

   

30 
Analizimi I nevojave dhe shqyrtimi I kërkesve të shkollave  për 
furnizim me dru për vitin shkollor 2020/2021 

 

31 

Planifikimi dhe monitorimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e 
parë   (2020/2021)    V dhe IX 

32 

Caktimi I qendrave të testimit dhe administruesve të Testit 
Kombëtar të Maturës 2020 V 

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

34 Mbajtja e Testit të Arritshmërisë V 



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 
(2020/2021) 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 2020 
(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 2020/2021 VI 

44 Mbajtja e Testit Kombëtarë të Maturës 2020 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 2020/2021 VI,VII 

51 

Shpallja e konkurseve për plotësimin e vendeve të punës me 
kuadër të kualifikuar bazuar në kërkesat e shkollave VII,VIII 

52 

Përgatitja për mbajtjen e testit të Maturës Shtetërore 
2020(afati I gushtit) VIII 

53 Mbajtja e Maturës Shtetërore 2020 (afati I gushtit) VIII 

54 

Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 
rezultateve të Testit të Maturës   2020 IX 

55 

Furnizimi I shkollave me dokumentacion pedagogjik për v.shk 
2020/21 VIII 

56 Furnizimi I shkollave me dru për v.shk 2020/21 IX,X 

57 Shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2020/2021  VIII,IX 

58 Raporti mbi fillimin e vitit shkollor 2020/2021 IX 

59 Vizita monitoruese shkollave fillore të mesme të ulta dhe të X,XI,XII 



larta 

60 

Analizë e funkcionimit të Organeve Qeverisëse dheprofesionale 
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. 2020/2021) XII 

         

  Sektori Administratës   

64 

Evidentimi I mësimdhënësve të cilët kanë arritur moshën 65 
vjeçare   

65     

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.   

 

   

      

  

Investimet e parapara  për vitin 2020 (të aprovuara 
nga KK Pejë) € 

      

74 

Renovime te Shkollave :             

 SHFMU " Lidhja e Prizrenit -Zhvendosja e kalldasë nga objekti I 
shkollës dhe vendosja në një objekt tjetër.                                             
SHFMU "Tetë Marsi " - Mbështjellja me granit e shkallëve për katin e 
dytë dhe mbajtëseve /anësoreve dhe hapja e një Bunari   .                                                                                                     
SHFMU "Dardania "- Ndërimi  i dyshemeve për 6 klasë , Ndriqimi i 
sallës së sportit dhe pjesës anësore në të dy anët e shkollës , 
Rregullimi i furnizimit me ujë.                               

SHFMU "Xhemajl Kada " -Muri dhe shkallët tek hyrja    .                                                             
SHFMU "Smajl Hajdaraj "- Aneksi i ri me 4 klasë .                             
SHFMU " Lidhja e Pejës "- Rregullimi i pjesës së mbetur të kulmit.                                                                                                          
SHFMU "7 Shtatori " -Renovimi i Aneksit C.                        

300,891.00 



 

 

 

 

  

 

  SHFMU " Skenderbeu " - Asfaltimi i hyrjes me skajore dhe gjelbërimi 
.  SHFMU " Ali Kelmendi "-Punimi i rrethojës së oborrit të Shkollës.                                                                                             
SHFMU " Rilindja "- Kulmi , Wc dhe Oxhaku , kati II-të .          

 SHFMU " Skender Çeku "- Ndërrimi i dyerve dhe dritareve.              
SHFMU " Haxhi Zeka "-Kubëzimi i oborrit dhe Muri i shkollës.                                                                                                   
SHFMU " 2 Korriku "-Ndërimi i dyerve të klasëve.         

 SHFMU " Mehmet Shoshi "-Elektrifikimi i brendshëm i shkollës .                                                                                                   
SHFMU " 28 Nentori "-Rregullimi i oborrit të shkollës , fusha e 
jashtme e futbollit , gjelbërimi dhe kubëzimi.                               

 SHMM " Mjekësisë "-Mbuloja për ballkonin e shkollës. 

75 
Ndërtimi i Shkollës së Muzikës Faza finale 80,000.00 

76 
Ndërtimi i GJIMNAZIT  300,000.00 

77 
Ndërtimi i Shkollës së Artit faza FINALE 80,000.00 

78 
Ndërtimi i Çerdhes në Karagaç Faza Finale 240,000.00 

79 
Ndërtimi i Sallës së sportit në Leshan  150,000.00 

80 
Ndërtimi i punëtorive në shkollën profesionale “Shaban Spahija” 100,000.00 

 81 
Ndërtimi I Palestrës Sportive në Fshatin Poqestë 70,000.00 

 
82 

Ndërtimi I Palestrës në Vitomericë   

83 
Blerja e paisjeve sportive për Sallat e Sportit në Shkolla 

40,000.00 

84 

Blerja e Paisjeve të Kuzhinës në Çerdhen” Pëllumbat e Paqes”, 

 dhe renovimi I Kuzhines 
70,000.00 



DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI, PEJË 
 

Plani i punës për vitin 2020 
 
Objektivat kryesore të Drejtorisë BPH 2020 
 

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 (penda dhe kanale të ujitjes) 
b) ofrimi i Shërbimeve Këshillimore, (ngritja e kapaciteteve te fermerëve ne menaxhimin e fermave dhe aplikimin e 

teknologjive te avancuara ne prodhimtarin bujqësore) 
c)    mbështetje për  sektorin e blegtorisë, bletarisë, perimekulturës, pemëtarisë, pemëve te imta dhe bimëve mjekuese 
d)    hulumtimi i burimeve financiare për (garantëve dhe subvencione) sektorin e bujqësisë, 
e)    mbështetje 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 jashtëm, 
drejt realizimit të projekteve zhvillimore komunale për një ambient më të mirë të zhvillimit ekonomiko-bujqësor.  

 
 

Objektivi 
(cka 
dëshirojmë të 
arrihet) 

Aktivitetet (Veprimet 
për ti përmbushur 
objektivat 

Afati kohor  
(kryerja e 
aktiviteteve) 

Buxheti I 
nevojshëm 

Zyrtari  përgjegjës 
(kush e bënë 
realizimin-
implementimin) 
 

Rezultatet e 
pritura 

Vështirësitë -
mangësitë 



Ofrimi I 
këshillave  
për fermer 
dhe 
agrobiznese 
private. 

Një nder problemet  me 
të shpeshta të fermerit 
është munges  e 
infomatave dhe 
këshillave të nevojshme 
mbi teknologjit e 
avansuara  në 
prodhimtarit bujqësore 
dhe qeshtja e 
menaxhimit të  fermës 
dhe faktort  që ndikojnë 
në koston e prodhimeve  
bujqësore.  

Shkurt-
Dhjetor 

Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Bashkpuntort  
profesional te DBPH. 

Fermert do të 
kenë  informata 
dhe këshilla të  
nevojshme ne 
kohë te duhur, 
qoftë duke u 
informuar  
direkt ne fermë 
dhe po ashtu 
edhe ne zyret e 
DBPH. 

Mungesa e 
stafit te  
mjaftueshem 
dhe kushteve te 
transportit per 
te vizituar 
fermeret qe 
kerkojne 
keshilla ne 
teren(ferme) 

Ne 
Bashkëpunim 
me 
MBPZHR,AZH
B dhe 
organizata të 
jashtme 
:USAID,GIZ, 
IADK 
,CARITAS, 
IKC, dhe 
kompanit 
publike. 

Rritja e bashkëpunimit 
duke krijuar kontakte 
dhe organizuar takime 
zyrtare për te avancuar 
bashkëpunimin e 
përbashkët me qëllim te 
koordinimit të 
aktiviteteve të 
ndërsjellëta si dhe 
shqyrtimin  e mundësisë 
për përkrahjen e 
fermerëve se bashku me 
DBPH-K.K.Pejë 

Në 
vazhdimësi  

Nuk kërkon 
buxhet. 

Drejtori me 
bashkëpunëtorë. 

Dakordimi I 
aktiviteteve të 
ndërsjellët dhe 
avancimi I 
bashkëpunimit 

Nuk ka 
vështirësi 



Prezantimi I 
programit të 
MBPZHR 
2020. 

Informimi I drejt-për 
drejt me programin e 
MBPZHR –AZHB për vitin 
2020  

Shkurt 2020 Nuk kërkon 
buxhet. 

Drejtori me 
bashkëpunëtorë. 

Rreth 80 fermer 
lider dhe 
fermer të tjerë 
të informuar. 

Nuk ka 
vështirësi 

Pranimi I 
kërkesave 
(aplikacionev
e) të 
fermërve. 

Këshillimi dhe ofrimi I 
mbështetjes për 
përgaditjen dhe pranimin 
e aplikacioneve për të 
gjitha sektorët e 
bujqësisë. 

Shkur-prill Nuk kërkon 
buxhet. 

Shefi I sektorit dhe 
stafi mbështetës. 

Me shumë se 
1250 fermër të 
mbështetur për 
ti kompletuar 
aplikacionet e 
tyre për pagesa 
direkte. 

Staf i pa 
mjaftueshëm. 

Pranimi I 
kërkesave për 
aplikim . 

Këshillimi dhe ofrimi I 
mbështetjes për 
përgaditjen dhe pranimin 
e aplikacioneve  për 
sektorin e blegtorisë dhe 
bletarisë. 

Janar-Shkurt. Nuk kërkon 
buxhet. 
 

Bashkëpunëtoret 
profesional 

Mbi 200 fermër 
të mbeshtetur 
për 
kompletimin e 
aplikacioneve 
për pagesa 
direkte për 
qumësht. 

Stafi i pa 
mjaftushem 

Investime në 
infrastrukturë
në ujitjës . 

Penda perkohshme, 
pendat e vogla dhe 
kanalete ujitjes 

Mars-Tetor. Buxheti I 
planifikuar 
për 
realizimin  
250.000€ 

Drejtoria e Bujqësis 
dhe Zyra e 
Prokurimit. 

Rritja e 
sipërfaqeve të 
tokës bujqësore 
nen ujitje, rritja 
e rendimenteve 
tr prodhimeve 
bujqësore për 
njësi. 

Përgaditja e 
paramasës dhe 
parallogarisë, 
mbikqyerja e 
punimeve 



Bashkëpunim 
me MBPZHR 
për pranimin 
e 
aplikacioneve 
per pagesa 
direkte. 

Pranimi I aplikacioneve 
për pages të qumështit 
sipas cilësis për TM-
1,TM-2. 

Sipas  afatit të 
shpallur nga 
Korrik-Janar 

Nuk ka 
implikime 
buxhetore 

Stafi i drejtorisë Më shumë se 
105 fermer 
përfitojne të 
ardhura për 
liter /qumesht 
sipas cilesis 

Mungesa e 
stafit gjate 
pranimit te 
aplikacioneve. 

Percjellja e 
fushates se 
korrje-shirjes 
te dritherave 
te bardha 

Takime dhe konsulltime 
me kombanjer,takim me 
perfaqesues te fshatrave 
,formimi I komisionit 
komunal per percjellje 
dhe mbikqyrjen e 
fushates se korrje-
shirjeve. 

Qershor-
Korrik 
 

Nuk 
kërkohët 
buxhet 

Bashkpuntort 
profesional (DBPH) 
ne bashkëpunim me 
Sindikaten e 
fermerve, 
autokombnjert etj.  

Mbi 1525 ha 
siperfaqe te 
mbjellura me 
drithera te 
bardha.  

// 

Festa “Te 
qethurat e 
Deleve”. 

Te qethurat e deleve 
është një aktivitet 
tradicional I blegtorve 
nder shekuj,   

Qershor – 
Korrik  

Kërkohet 
buxhet  
(Participim 
më 
donator) 

DBPH,  
GLV-Agroturizmi 
Peje,Shoqata e 
blegtorve “Delja 
Ilire’’  

Kjo ngjarje  do 
te tuboj 
blegtorët, 
shoqata e 
fermerë, 
bashkatdhetarë
t,  institucione 
vendore dhe 
mysafir te tjer. 

Mungesa  e 
buxhetit, 
Gjetja e 
sponsorvë ?, 

Ngritja e 
Pendës në 
fshatin 
Dardania III 

Përmirësimi  i 
infrastrukturës së ujitjes, 
zgjerimi i sipërfaqeve të 
tokave bujqësore nën 
ujitje. 

Mars -Tetor 
2020 

Buxheti  
220.000€ 

DBPH-K.K.Peje Rritja e 
sipërfaqeve të 
ujitjes ,rritja e 
cilësisë dhe  
rendimentit te 
kulturave 
bujqësore 

Kushtet 
klimatike, rritja 
e nivelit te lumit 



                                      
Festa e 
Mjaltit –
Promovimi I 
produkteve 
dhe paisjeve 
bletare. 

Promovimi i traditës se 
zhvillimit  te bletarisë, 
ekspozimi i  prodhimeve 
dhe pajisjeve te bletarisë  

Maj Buxheti i 
siguruar 
nga 
donatoret. 

Drejtoria për 
Bujqësi,  GLV-Agro 
Turizmi ne 
bashkëpunim me 
shoqatat e bletareve 
te Pejës 

Mbi 35 bletar 
ne pranit te 
musafirve dhe 
qytetarve  do te 
ekspozojn 
traditen e 
zhvillimit te 
bletve dhe 
produkteve te 
tyre, 

Nuk ka  

Vlersimi I 
demëv në 
Bujqesi gjatë 
vitit 
kalendarik 
2020 

Dalja në teren dhe 
vlersimi I demev 
eventuale  në bujqesi si 
pasojë e kushteve 
klimatike  te cilat e 
dëmtojnë sektorin e 
bujqësis(Bresheri,erërat  
e forta, vërshimet etj) 

Janar-dhjetor Përgaditja 
e 
procesverb
aleve dhe 
dërgimi ne 
MBPZHR 
për 
kompensi
m eventual 
! 

Bashkpuntort 
profesional –DBPH 
K.K.Pejë 

Damet ne 
bujqësi te 
shkaktuara nga 
kushtet 
atmosferike 
ndodhin 
pothuaj qdo 
vitë 

 

Mbeshtetje 
për inciativat 
e kultivuesit e 
pemve te 
imta dhe 
qajrave 
(boronices, 
mjedres, dhe 
dredhzës)  

Identifikimi I te 
interesuarve për kultivim 
te pemve te imta 
(aspektin social 
ekonomik dhe 
ambiental)  

Prill-Maj Donator 
dhe 
participimi 
i komunës 
me 
Fermer.  

Stafi i drejtorisë ne 
bashkpunim me 
donatoret . 

Krijimi i 
kushteve për 
projkete te 
përbashkta dhe 
te 
qendrueshme. 

Përzgjedhja e 
fermerve  



Ngritja e 
kapaciteteve 
te stafit 

Pjesmarrja e stafit në 
trajnime: permisimin e 
efikasitetit te stafit te 
sherbimeve këshillimore 
(sektorët,blegtori,pemtar
i dhe lavertari). 

Ne vazhdimsi Nuk 
kërkohet 
Buxhet 

Bashkëpuntorët Stafi i trajnuar 
për të kryer 
detyra me 
pergjegjësi. 

Qasja ne 
organizatat qe 
ofroj shërbime 
për ngritjen e 
kapaciteteve ne 
sekorin e 
bujqësisë 

Ngritja e 
serave 

Përgaditja e project-
propozimit,procedurat e 
tenderimit,shpallja e 
thirrjes për aplikim. 

Mars-Prill Participim i 
komunës  
dhe 
fermerve.  

   Bashkpuntort 
profesional,  

Krijimi I te 
ardhurave 
shtese për 
ekonomit 
familjare. 

Vizita ne teren- 
përzgjedhja e 
perfituesve 

Furnizimi më 
impute 
bujqesore. 

Përgaditja e projekt-
propozimit,procedurat e 
tenderimit,shpallja e 
thirrjes për 
aplikim,përzgjedhja e 
përfituesve. 

Mars-Maj Buxheti i 
siguruar 

Drejtori I DBPH me 
bashkëpunëtor 
profesional 

Furnizimi i 
fermerëve më 
impute 
bujqësore. 

Vizitat ne teren 
te aplikuesit 

Rizonimi i 
vendgjuetive  
ne komunën 
e Pejës 

Inicimi i procedurave për 
rizonimin e vendgjuetive  
te përbashkëta 

Janar-prill Nuk 
kërkohet 
buxhet  

Komisioni i përberë 
nga DBPH, APK, 
shoqrija civile 

Caktimi i 
zonave te 
gjuetisë 

Puna e 
komisionit ne 
teren 



Menaxhimi i 
pyjeve(publik
e dhe private) 

Komuna e Pejës posedon 
një sipërfaqe te 
konsiderueshme te 
pyjeve publike dhe 
private 

Janar- dhjetor Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Rojet e pyjeve Ruajtja e pyjeve 
nga prerjet 
ilegale ne 
territorin qe 
menaxhohet 
nga Komuna 

Mungesa e 
automjetit per 
lëvizje ne teren, 

Thirrja per 
aplikim për 
prerje te 
druve te 
zjarrit 

Ne bazë te ligjit për pyjet 
e Kosovës te interesuarit 
për prerje te druve te 
zjarrit duhet te aplikojn 
për merrjen e lejes per 
prerje te pyjeveprivate. 

Mars 2020 Nuk 
kërkohet 
buxhet 

Stafi i DBPHne 
bashkëpunim me 
APK- zyra regjionale 

Damkosja dhe 
paisja me leje e 
prerjes se druve 
për ngrohje  

Mungesa e 
automjetit per 
lëvizje ne teren 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               Drejtori  

Pejë,Dhjetor 2019                                _______________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         Mehdi  Mulaj  



   
 

 

R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I K    OF    K O S O V O 

R A P U B L I K A    K O S O V A  

 

KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 

 

Drejtorati për Çështje Pronesore-Juridike 

 

Plani i punës për vitin 2020 
 

 
Duke u bazuar në përshkrimin e vendeve të punës, Drejtorati për Çështje 

Pronësore-Juridike ka paraparë Planin e Punës për vitin 2020 në këto 

aktivitete kryesore: 

 

 

      1. Hartimi i Planit të punës për vitin 2020 

                                                                 Afati: Janar 

 

      2. Hartimi i Raportit të punës për vitin 2019 

                                                                Afati: Janar  

 

3. Evidentimi, radhitja dhe regjistrimi (futja) e të gjitha lëndëve në 

kompjuter. 

                                                                             Afati: Mars-Gusht 

 

4.Kontrollimi i kioskave të cilat e shfrytëzojn pronën Komunale, inicimi i 

procedurave për përsonat të cilët i kanë në shfrytëzim, lëshimi i 

kontratave sipas rregullores për ngarkesa dhe gjoba Komunale 

nr.060/01-165075 e datës Janar 2019 

Afati: Janar- Dhjetor  

 

 

5.   Kontrollimi i objekteve të përkoshme dhe inicimi i procedurave për 

përsonat të cilët i shfrytëzojn sipas kontratës të lidhur me Komunën dhe 



pagesat sipas rregullores për ngarkesa dhe gjoba Komunale nr.060/01-

165075 e datës Janar 2019 

                                                                          Afati:Janar-Dhjetor 

 

6. Lëshimi i lejeve për vendosjen e tavolinave në pronën publike dhe 

lëshimi i lejeve për panot dhe  rekllama sipas rregullores për ngarkesa 

dhe gjoba Komunale nr.060/01-165075 e datës Janar 2019. 

 

 

7.Vazhdimi i zhvillimit të procedurave të shpronësimit (eksproprijimit)  të 

tokave në pronësi private për zhvillimin e projekteve komunale si dhe 

realizimin e shtitores pran lumit lumbardh. 

Afati: Mars-Gusht 

 

 

 

8. Shqyrtimi i  lëndëve të mbetura nga viti 2019 dhe procedimi i tyre me 

tutje. 

Afati: Mars 

 

 

    

9. Identifikimi i uzurpimeve arbitrare të pasurisë komunale dhe  zhvillimi 

i procedurës  deri në lirimin e pronës Komunale, parandalimi i 

uzurpimeve sipas detyrës zyrtare. 

Afati: Janar-Dhjetor 

 

10. Bashkëpunimi më të gjitha Institucionet të cilat kanë të bëjnë më 

pronën komunale dhe interesat e qytetarëve në tërësi. 

Afati: Janar-Dhjetor 

 

11 Shqyrtimi i të gjithave kërkesave tjera dhe procedimi i tyre me tutje si 

dhe ekzekutimi i vendimeve  të cilat do të rrjedhin gjatë vitit 2020. 

Afati: Janar-Dhjetor 

 

D R E J T O R I  

Arianit Krasniqi 

______________ 

 



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.
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 vjecare.Pergaditja e Planit te te 

hyrave.
Maj-QERSHOR DBF

PLANI I PUNES PER VITIN 2020 - Buxhet dhe Financa



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



 

 

R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I K    OF    K O S O V O 

R E P U B L I K A    K O S O V A 

 

KOMUNA E PEJËS  *  MUNICIPALITY OF PEJA  *  OPŠTINA   

PEĆ 

  DREJTORIA PËR PUNË INSPEKTUESE  

 

 

                                                                        

                           Plani i Punës së Drejtorisë për punë Inspektuese, për periudhen Janar-Dhjetor 2020 

                     

HYRJE 

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 2020, 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, 

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 qfardo 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.   

Pasi që  ka ndryshuar  Rregullorja Komunale për Taksa dhe Tarifa në të cilën janë bërë ndryshime edhe 

sa i përket gjobave dhe taksave në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese, Rregullorja për Përdorim 

dhe licensim te Alkoolit, po ashtu tash në fillim te këtij viti jemi duke punuar në hartimin e rregullores së 

re Mbi orarin e Punës Për Lokalet Afariste… dhe planifikojmë që Drejtoria  Për Punë Inspektuese   të 

riorganizohet, të bëhët modifikimi i organogramit të drejtorisë, të rritet numri i inspektorëve ku 

parashihet që ka mangësi, siq është sektori i Sanitarisë, Ambientit dhe Veterinarisë, Sektori i 

Komunikacionit dhe Sektori Komunal, po ashtu planifikojmë që pranë  Drejtorisë për Punë Inspektuese 

të parashihet zyra ligjore - organ i kundervajtjes,  nga dy juristë profesionistë( të paktën njëri me 

Jurisprudencë të përfunduar), me qëllim të ngritjes së sigurisë, cilësisë dhe efikasitetit në procedurë.    

 

Pejë,14.01.2020 Drejtori i Drejtorisë për Punë Inspektuese 

                                                                                                            Leotrim Murtezaj 



                                               PLANI I PUNES PER VITIN 2020 

Drejtoria për Integrime dhe Diasporë 

 

NR.     Aktiviteti        Përshkrimi Periudha e 

Implementimit 

Implementuesi 

 

1 

Hartimi i raportit  te 

punës për vitin 2020 

Takim konsultativ I stafit te Drejtorise 

per Integrime dhe Diaspore, konsullta 

rreth hartimit të raportit të punës 

2020 dhe evaluimi I vitit paraprak. 

 

Janar,Shkurt DID 

 

 

2 

Përpilimi i plan-

programit të punës, 

detyrave dhe buxhetit 

për vitin 2020 

Përpilimi I planit te punes per vitin 

2020 dhe harmonizimi I planit te punes 

me planin e veprimit ne partneritet 

Evropian. 

 

Mars ,Prill DID 

 

 

3 

 

 

 

-OBLIGIMET E 

KOMUNAVE NGA 

AGJENDA EVROPIANE  

PLANI  

GJITHPËRFSHIRËSE I 

KOMUNAVE KORRIK 

2020. 

 

-Pergjigjet nga ana jone ne pytesorin e 

derguar nga ministria. 

 

Janar-Dhejtor DID  

 

 

 

4 

 

 

Permbushja e 

obligimeve te 

komunes nga agjenda 

evropiane 

 

   1.1. Identifikimi I obligimeve te 

komunes nga raporti I BE per kosoven . 

   1. 2 Monitorimi dhe raportimi ne 

zbatimin e detyrave te cilat dalin nga 

procesi I integrimeve evropiane 

   1. 3 Raporti vjetor Janar- Dhjetor per 

permbushjen e obligimeve nga 

agjenda evropiane per komuna. 

Janar-Dhjetor DID 

 



    1. 4 Takimet e rregullta periodike ne 

kuader te kolegjiumit per zyrtaret e 

integrimit evropian 

   1. 5 Trajnime te organizuara nga 

Ministrit e linjes  

   1. 6 Pranimi I kerkesave dhe 

pergaditja e lendeve per personat e 

riatedhesuar .  

 

 

 

5 

 

 

 

Takimet me OJQ-të dhe 

donatorët rreth 

projekteve dhe 

kerkesave të tyre per 

bashkpunimet e 

vazhdueshme. 

 

Ne vazhden e takimeve te Mekanizmit 

koordinues te OJQ-ve do mbahen 

takime me OJQ-te qe kane programin 

me aktivitete te personave me aftesi 

te kufizuara. Do shtjellohen ceshtje 

dhe problematika te organizatave 

respective dhe do  diskutohen edhe 

hapat qe do te ndermirren per arritjen 

e disa objektivave te perbashketa. 

Shkurt-

Dhjetor 

OJQ-të 

 

 

6 

 

 

 

Takim vjetor me 

ministrit e Linjes. 

Ne emer te bashkepunimit te 

mirfillte,do te  realizojm takime me 

zyrtar te larte pran Ministrise per 

Integrime dhe Diaspore ku do te  

diskutojm per  perkrahjen e tyre rreth 

aktiviteteve tona. 

Janar-Dhjetor  

 

 

7 

 

 

Takim pune për 

koordinimin dhe 

promovimin e 

kalendarit të 

aktiviteteve për “Ditët 

e Diasporës” 

Publikimi / shpërndarja e kalendarit të 

aktiviteteve për "Ditët e Diasporës" 

Korrik  



 

 

8 

 

 

 

 

 

-Aktiviteti I radhes per 

ditet e diasporas  ne 

bashkepunim me Ojq-

te. 

 

 

 

 

 

- Aktivitet muzikor per 

nder te Muajit per 

Diaspore. 

 
 
 
 
 
-Kryetari i  komunës së 
Pejës, z.Gazmend 
Muhaxheri së bashku 
me Drejtoreshën për 
Integrime dhe Diasporë 
në Komunën e Pejës, 
znj.Suzana Muriqi  do te  
presin në 
takim, bashkatdhetarët. 
 

 

 

-Ne kete aktivitet,sikurse edhe vitin qe 

shkoj ,perseri do jene te ftuara te 

gjitha organizatat joqeveritare  me 

qellim qe punimet e punuara nga 

nxenesit e qendrave te tyre pra 

personave me aftesi te kufizuara,te 

jene ne shitje, ku secila organizat do I 

vendosin punimet ne tavolinat e tyre 

per shitje  ku ato para do te  shkojn 

per te miren e asaj 

organizate,gjithashtu nje program te 

vogel artistic. 

 

- Ne kete aktivitet per nder te muajit 

per diaspor do pergatisim nje Gala 

Koncert ne qender te qytetit per 

bashkeatdhetaret nga Diaspora.- 

 

 

-Ne shenje faleminderimi dhe 

perkrahje ne te gjitha sferat  ,kryetari 

do ti ftoj ne takim publik 

bashkeatdhetaret tane nga Diaspora. 

 

 Teatri I Qytetit 

 

 

 

 

 

Parku I QYtetit 

 

 

Qendra e Pejes 

 

 

 

9 

 

 

Aktivitet e Drejtoris 

Komunale per 

integrime evropiane 

2.1 Fushat vetedisusese per 

regjistrimin falas per personat e 

riatedhesuar ne bashkepunim me 

drejtorin e administrates dhe zyren 

komunale per komunitete  muaji 

shkurt 

2.2 8 Marsi dita nderkombetare e 

gruas 

2.3 23 Prilli dita nderkombetare e librit  

Shkurt 

 

 

 

Mars 

Prill 

DID-ZKK-DA 

 

 

DID-OJQ 

DID-SHMU 

 



2.4 Ligjerate me shkollat e meste te 

ulta per sigurin rrugore ne bashkpunim 

me drejtorin e arsimit prill 

2.5 Shenimi I dites se Europes 9 maj 

2.6  1 Qershori dita e femijeve 

2.7 Tetor fushat vediesuse per 

shendetin e nenes dhe femiut 

 

Prill 

 

Maj 

Qershor 

Tetor 

DID-DKA 

 

DID-SHMU 

DID-SHU 

DID-DSHMS 

 

 

 

10 

 

Takimi pune  me 

udheheqes dhe zyrtare 

pergjegjes nga drejtorit 

perkatese nga K.K.Peje 

ne lidhje me plotesimin 

e pytsorit. 

 

Ky aktivitet do te mbahet me qellim te 

plotesimit te formularit nga agjenda e 

pervitshme  Evropiane,ku secila 

drejtori eshte e obliguar ta plotesoj  

kete formular ne lidhje te 

bashkepunimit nder-komunal. 

Qershor-

Dhjetor  

 Peje 

 

 

11 

Aktiviteti  -Ndeshja 

futbollistike me 

Mergimtaret tane. 

Me rastin e Diteve per Diaspore do 

mbahet ndeshja miqesore mes klubit 

te futbollit te Diaspores me klubin e 

futbollit te qytetit te Pejes.KF-Besa. 

Korrik Stadiumi I Pejes 

 



 

 

 

                 

Republika e Kosovës                                                    Komuna e Pejës 
Republika Kosova                         Opština Peć 
Republic of  Kosovo                         Peja Municipality 
 

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër /Direkcija za Geodezija i Kataster /Department of  
Geodesis and Cadastre  

 

 

 

 

DREJTORIA  PËR  KADASTËR  DHE  GJEODEZI 

 

PLANI  I  PUNËS  PËR  VITIN  2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

DREJTORIA  PËR  KADASTËR  DHE  GJEODEZI 

PLANI  I  PUNËS  PËR  VITIN  2020 

 

 

Si detyra prioritare për vitin 2020  për  DKGJ në  Pejë  janë:  

 

 

1. TË VAZHDOHET ME  NDRYSHIMET NË KADASTËR MAP NË ATO PJESË KU NUK 
PËRPUTHEN   ME  SHËNIMET ORIGJINALE  TË  CILAT I DISPONON DKGJ NË PEJË. 

 
 
 

2. PËRGATITJA E PUNËTORËVE TË RI NË KADASTER TË NDËRTESAVE NË MËNYRË QË 
TË JEMI SA MA EFIKAS NË REGJISTRIMIN E NDERTESAVE - PJESËVE TË 
NDERTESAVE, T’I  PERSHTATEN ATO  GJENDJES  FAKTIKE  TË KADASTRIT NË 
KOMUNËN E PEJËS, ME ÇKA EDHE REGJISTRIMI I NDERTESAVE DHE BANESAVE TË 
REJA DO TË JETË MË I LEHTË DHE DO T’I ZGJIDHTE DHE PROBLEMET E 
QYTETARËVE. 

 
 

 
 

3. JETËSIMI I PROJEKTIT: DENDËSIMI – RRJETA REFERENTE E RENDIT III-të; QË 
PARASHIHET SI INVESTIM KAPITAL, E QË PËRFSHINË ZONË KADASTRALE 
PEJË(QYTETIN). KJO DO TË MUNDËSONTE RREGULLIM E VEKTORIT QË TË MUND 
T’I PERSHTATET SA MË SHUMË GJENDJES FAKTIKE NË QYTET. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

në  Ligjin mbi Kadastër nr.04/L-013 të (dt. 29.07.2011.), Ligjin për Themelimin e 

Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Palujtshme Nr.2002/5(17.10.2002.) si dhe Ligji për 

Ndryshim dhe Plotësim të ketij Ligjit Nr.2002/5 me nr.04/L-009 (03.08.2011.), 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 AKK2019/01 

- regjistrimi   në  plane  të  evidences, 

- përpilimi  i  skicave  të  matjes, duhet të bëhet sipas kornizës ligjore 

AKK2013/01 dhe AKK2019/01, 

- llogaritja  e  sipërfaqeve, 

- 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 

AKK2019/01, 

- 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, trashigimia, 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. 

 

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 AKK2019/01, 

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

administrative AKK2013/01 dhe AKK2019/01, 

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

udhëzimet administrative AKK2013/01 dhe AKK2019/01. 

                                              

                                                                                                         Mustafë  NILA, drejtor i DKGJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANI I PUNËS PËR VITIN 2020 

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 
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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I K    OF    K O S O V O 

R A P U B L I K A    K O S O V A  

 

KOMUNA E PEJËS   MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 

 



 

 

Nr. 

 

AKTIVITETET                 

( OBJEKTIVAT)  

 

 

Realizuesi   

 

Bashkëpunëtoret  

 

Koha e 

realizimit  

 

Vërejtje  

1 2 3 4 5 6 

 

 1. 

Azhurimi dhe arkivimi i 

dokumentave dhe 

akteve te vitit 2019 

 

Drejtoria 

 

 

 

Shefat e Sektorëve 

 

Janar 

 

 

 

 

 

 

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/ 

Qershor 

 

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 

 



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 aftesimi 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 

 

 

 

12. 

Koordinimi i 

aktiviteteve nga fusha 

profesionale 

DKMSH  K.K. 

 Drejtorit 

Komunale. 

 AME. 

 Subjektet tjera 

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 

sensibilizuese per 

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 

Janar / 

Dhjetor 

 

 

 

 

 

 

                                                                              DREJTORI 

z. Muhamet Mahmutaj 

 

                                                                                   ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       



Drejtoria për Punë Komunale dhe Sherbime 

Publike Janar- Dhjetor

Xhevahire Çeku- Kelmendi, Drejtor/e
2020

045 386 000

Nr. ref.

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës duhet 

të behën sipas planit të prokurimit, bazuar ne 

buxhetin e parapare për investime

kapitale për vitin 2019

Muaji i realizimit 

perfshirë edhe 

proceduren e

prokurimit

Çmimi i planifikuar në 

Euro

I Investimet kapitale

1 Rregullimi  i Qendres se Qytetit 2 vjeçare 130,000.00 €

2 Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet. 3 vjeçare 100,000.00 €

3

Rregullimi i shtratit te Lumit prej Ures te Tranzit deri 

ne Fshatin Zahaq ak 1

Rregullimi I pragjeve ne Shtratin e Lumit ak 2

prill 250,000.00 €

4 Asfalltimi I Rruges Shkolla e Muzikes - Karagaç mars 120,000.00 €

5

Asfalltimi I Rruges Ura e Gurit - Enti per Urbanziem - 

Komune
mars 100,000.00 €

6

Ndertimi I Shtegut per Kembesor dhe Bicikliste prej 

Patrikanes deri te TUNELI
maj 200,000.00 €

7

Asfaltimi I Rrugeve ne Kristal perskaj tranzitit te 

shkolla Ekonomike rruga te Hajdarajt
mars 60,000.00 €

8

Rregullimi I Troturareve ne Fidanishte akt 

1,Gjimnaz,Haxhi Zeke akt2 si dhe Katund I RI akt3 - 

Treboviq

shkurt 100,000.00 €

9 Rregullimi I Udhekryqit te Spitalit mars 50,000.00 €

10

Asfalltimi I Rruges se Bralajve ak1,Rruga te Shkolla e 

Artit,Rruga  Azem Bejta ne Asllan Qeshme ak2  si dhe 

rruga Xhemajl FETAHU ak3

prill 100,000.00 €

11

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 5.5 Km ne Fshatin 

Nabergjan
210,000.00 €

12

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 5 Km ne Fshatrat 

Radavc,Novoselle,Jabllanice e Madhe - Vogel 

ak1,Dubove,Ozdrim,Cige dhe Brestovik ak2

prill 170,000.00 €

Periudha raportuese

mailto:Durim.Sheremeti@rks-gov.net


13

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 6 km ne Fshatrat: 

Zahaq,Llabjan,Nakull,Pavlan,Qyshk dhe Treboviq
230,000.00 €

14

Asfalltimi I Rrugeve me Gjatesi 4 km ne Fshatrat: 

Terstenik,Ruhot,Katund I Ri, dhe Bllagaje
140,000.00 €

15

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 4 km ne Fshatrat: 

Gllaviqice,Leshan,Kliqine,Jabllanice,Rosuje dhe Sverke
140,000.00 €

16

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 4 km ne Fshatrat: 

Baran,Buqan,Kryshec,Kotradiq,Vranoc dhe Turjake
160,000.00 €

17

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 3,5 km ne 

Nepole,Gllogjan,Kosuriq, dhe Llugaxhi
130,000.00 €

18

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 3,5km ne Fshatrat 

Raushiq dhe Lybeniq
120,000.00 €

19

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 3,5km ne Fshatrat: 

Doberdol,Llozhan,Graboc
120,000.00 €

20

Asfalltimi I Rrugeve me gjatesi 3,5km ne Fshatrat: 

Poqeste,Millovanc,Pishtan,Vragoc,Babiq
100,000.00 €

21 Asfalltimi I Rruges ne Shkrel (Qafa e Rexhajve) 205,000.00 €

22 Ndertim I rrugeve ne Stankaj 150,000.00 €

23
Ndertimi I Rruges Sheste - Shkalle e Kuqe - Shtedim maj 100,000.00 €

24

Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra, 3 

aktivitete
prill 100,000.00 €

25

Ndertimi i Ujesjellesit ne Stankaj,Boge, Shkrel dhe 

Malaj.
85,000.00 €

26 Shenjezimet ne Komunikacion. 15,000.00 €

27

Ndertimi I MUREVE Mbrojtese ne: ,Kapeshnice,ak 1

Ndertimi I mureve mbrojtese ne  Boge ak2
prill 60,000.00 €

28

Rregullimi i Urave,Ruhot ak1

Rregullimi i Urave Berliq,Rosuja,ak2

Rregullimi i Urave Fidanishte Katundi ri ak 3

prill 70,000.00 €

29

Ndertimi I Shtepise se Komunitetit ne Fshatin 

Dubove
qershor 30,000.00 €

Totali I: 3,545,000.00 €

II Mallëra dhe Shërbime

30 Mirëmbajtja dimërore  e rrugeve në fshatra 120,000.00

31 Mirëmbajtja e gjelberimit dhe larja e fshirja e rrugeve 70,000.00

32 Mirëmbajtja e kanaleve te hapura 15,000.00

33 Dekorimi I qytetit për festat e fundvitit 10,000.00



34 Veshmbathje për staf 2,000.00

35 Vizita studimore jashtë vendit 4,500.00

36

Furnizimi me material elektrik për mirëmbajtjen e 

ndriçimit publik (tre vjeçare , 2019,2020,2021) 16,000.00

37 Sherbime tjera kontraktuese 22,500.00

Totali II: 45,000.00 €

Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike për projektet kapitale të cilat do të realizohen 

me buxhetin e vitit 2020 e të cilat janë paraqitur në tabelar është në fazen e hartimit te paramasave 

dhe parallogarive të ketyre projekteve për t'i dorëzuar në Bordin  e Drejtorëve për të marrë vendim 

dhe më pastaj për te filluar procedurat e Prokurimit. Projektet të cilat në tabele janë paraqitur me 

ngjyrë te kuqe, janë projekte qe vazhdojnë nga viti i kaluar dhe të cilat me krijimin e kushteve 

atmosferike do të rifillojnë punimet.Kjo Drejtori pos këtyre punëve në domenin e sajë ka edhe 

kryerjen e shërbimeve te rregullta për qytetarë siç janë: Mirëmbajtja e rrugëve lokale në teritorin e 

Komunës së Pejës nga bora dhe akulli gjatë gjithë kohës dhe ate në Qytet, Fshatra si dhe në 

Regjionin e Rugovës. Mirëmbajtja e ndriqimit publik në gjendje te rregullt gjatë gjithë kohës si 

dhe sherbime tjera sipas kërkesave te qytetarëve, si dhe shqyrtimin e kërkesave të ndryshme të 

qytetarëve. 

Komente shtesë



 

 

 

  

 
 

                                  R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I C    OF    K O S O V O 

R E P U B L I K A    K O S O V A  
       KOMUNA E PEJËS  MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA  PEĆ  

 

 

 
  

   Data/Date/ Datum:  

 

   Nr.Protokolit 

   

19.12.2019 

 

______________ 

 

   Për / To/Za : 

  

Ing.Gazmend Muhaxheri-Kryetar i Komunës 

     

   Nga/Od 
 

Dr.Petrit Loci-Drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

 

   Lënda 
  

          Raport  mbi planin e punës për vitin 2020 

 

 

 

I nderuar Kryetar , 

 

Drejtoria e Shëndetësisë dhe  Mirëqenies Sociale në bazë të buxhetit të planifikuar për vitin 2018 

dhe në bazë të planifikimit afatmesëm për renovimin dhe standardizmin e infrastrukturës së 

objekteve shëndetësore dhe sociale në vitin që po hyjmë ka paraparë këtë plan pune: 

 

1. Ristrukturimin e hyrjes dh ndertimin e sporteleve të  reja të QKMF-së, 

 

2.Blerjen dhe montimin e ashensorit të ri në QKMF, 

 

3.Renovmin e  pjesës së konzervativës në Polikliniken Stomatologjike si dhe renovimi i nyjeve 

te reja sanitare në  katin përdhesë të këtij objekti, 

 

4.Rregullimi i hyrejes dhe hapësirave te jashtme të Poliklinikes Stomatologjike 

 

5.Renovim me qëllim ri organizmin e administrates msë QKMF-së, 

 

6. Ndërtimin e nyjeve sanitare tek mjekësia familjare në QKMF, 

 

7.Faza e dyte e ndërtimit të QMF –Vitomericë, 



 

8.Funksionalizimi dhe hapja e objektit të ri në AMF-Novoselë, 

 

9.Ngjyrosja e komplet hapësirave të brendshme dhe të jashtme të QMF 4-Dardani 

 

10.Renovimin e nyjeve sanitare dhe disa hapësirave tjera në QPS, 

 

11.Blerjen e mbishkrimeve ne versionin 3D për QKMF-në,Polikliniken Stomatologjike dhe 

QMF-5 (Fidanishte), 

  

12.Punë të ndryshme në objektet shëndetësore dhe sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me respekt, 

 



Njësia Nr Projekti Rezultatet Pjesëmarrësit Afati

1 HZK

Drafti I HZK

Shqyrtimi publik

 Miratimi I HZK ne Asamblene Komunale

Miratimi I HZKK ne MMPH

K.K.Pejë

DUMM 

EKP ,EKK

 Asambleja Komunale

MMPH

Janar- Qershor 2020

2 Procesi I legalizimit Shqyrtimi I kerkesave DUMM Janar - Dhjetor 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 2020

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 2020

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 2020

Drejtoria për Urbanizëm - Plani i Punës 2020

DUMM

Njësia për Mbrojtje të 

Mjedisit



3 Hartimi i VSM  per  HZK
 Miratimi I VSM në Asamblen Komunale

 Miratimi I VSM në MMPH

 K.K.Pejë

DUMM 

 Kompania (eksperte per VSM) 

 Shoqëria civile

Shkurt - Prill 2020

    Parandalimin e vërshimit të kanalit

  Rregullimin e kanalit 

    Ngritjen e cilësisë së jetës komunitetit.

-       Pastrimin e kanalit nga mbeturinat.

Njësia për Mbrojtje të 

Mjedisit

Mars - Shtator 2020

Qershor - Shtator 2020

4
Mbjellja e gjelbrimit të lartë përgjatë 

akseve rrugore: hyrja e qytetit  Peje - 

Prishtinë (lokacioni te Gorenje)

  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.

5
Kanalet atmosferike : BT 2 

Korriku(150m); BT Xhemail Kada 

(100m);BT Kristal ; Katundi I Ri (800m)

 DUMM

                                                                                                                                                                                                                                                                

— Drejtoratet përkatëse

                                                                                                                                                                                                                                                                

— Hidrodrini etj.



  

 
 

                                  R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

R E P U B L I C    OF    K O S O V O 

R E P U B L I K A    K O S O V A  

       KOMUNA E PEJËS  /MUNICIPALITY OF PEJA 

/OPŠTINA  PEĆ 
 

 

  

Data/Date/ Datum; 

 

08.01.2020 

 

 

 

 

   Për / To/Za : 

 

  

 Zyrës se Kryetarit  

 

   Nga /From/ Od 

   

 

Drejtoria për  Zhvillim Ekonomik 

 

 Lënda/Subject/Tema:  

 

 

P L A N I      I   P  U  N  Ë  S    

                                               

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik-Projektet 2020 

 ZHVILLIMI I SHTIGJEVE TË ECJES,KROJET DHE UJËVARA NË REKË TË ALLAGËS 

Projekti parasheh identifikimin e 6 shtigjeve të cilat prekin majet mbi 2000m në teritorin e  Komunës së Pejës. 

Në këtë projekt parashihet që të bëhet hapja e nevojshme e shtigjeve (hapje nënkuptojm nga pjesët e degëve 

apo shkureve), sinjalizimi dhe markimi i shtegut, dixhitalizimi si dhe intervenimet e nevojshme në ndonjë pikë 

ku mund të haset ndonjë problematikë si dhe vendosja e piramidave në këto maje. 

Në kuadër të projektit kemi planifikuar edhe restaurimet e kroit të Zatrave si dhe kroit të Sali Agës dhe 

ndërtimet e pushimoreve afër si atraksione turistike si dhe rregullimin e ujëvarave ekzistuese në Rrekë të 

Allagës duke qenë se vizitohen nga turistët vendorë dhe nderkombëtar jashtëzakonisht shumë. 

 Në fund do të përgaditet edhe  shtypja e librit promovues me të gjitha këto potenciale natyrore turistike të 

Pejës. 

Projekti parashh të zhvillohen këto shtigje,kroje dhe ujëvara: 

1. Shtegu Livadhi i Sakes (10.000 Euro) 

2. Shtegu i Hajles (5.000) 

3. Shtegu i Gurit të Kuq (3.000 Euro) 

4. Shtegu Majet e Ballkanit (3.000 Euro) 

5. Shtegu i Lybeniqit (2.000 Euro) 

6. Shtegu i Shëndetit (3.000 Euro) 

7. Ndërtimi i kroit me pushimore në Zatra(5.000 Euro) 



8. Ndërtimi i kroit me pushimore në Grykë të Rugovës(kroi i Sali Ramës)(4.000 Euro) 

9. Rregullimi i ujëvarave në Rekë të Allagës(5.000 Euro) 

Kosto: 40.000 Euro 

PROMOVIMI I POTENCIALEVE TURISTIKE NË KOMUNËN E PEJËS 

Projekti parashah të zhvillohet seti i materialeve promovuese të cilat do të shfrytëzohen për promovimin e 

Turizmit në komunën e Pejës. Kjo pako e integruar e   materialeve promovuese do të përmbaj: 

 Broshurën kryesore,  

 Broshurën për aktivitete në natyrë, 

 Përgaditja e materialeve për librin promovues”PEJA”  

  

 Fletpalosjet për Pejën, Rugovën, Muzeun,  

 Hartat e qytetit të Pejës dhe Rugovës me shtigje 

 Web faqen www.pejatourism.org 

 Zhvillimi i video promovimeve për potencialet turistike. 

 Vlen të theksohet se të gjitha këto aktivitete promovuese do të mbulohen nga mallërat dhe 

shërbimet si mjete që janë planifikuar në dikasterin D.ZH.E 

Kosto: 12.500 Euro 

TRANSFERIMI I URAVE NË ATRAKSIONE dhe SHTEGU I VRAPIMIT 

Projekti parashah që të ndërtohen 4 ura të hekurit  në lokacione të caktuara që gjinden në Pejë duke I  

transferuar këto lokacione në  ura atraktive turistike duke krijuar një imazh më të mirë për Pejën dhe duke u 

paraqitur atraksion për vizitorët. 

Njëkohësisht është planifikuar që të realizohet edhe projekti”Shtegu i Vrapimit” në stadiumin e 

qytetit”Shahin Haxhiislami”,shteg vrapimi 1000m si dhe me dy shtresa tatami sipas standardeve të 

vrapimit rreth 2.60 m gjerësi. 

Kosto: 150.000 Euro 

 

SHTYPJA E LIBRIT ME FOTO PËR PEJËN 

Libri parashihet të jetë identitet i Komunës së Pejës dhe të shfrytëzohet si dhuratë në takime të nivelit të 

lartë. Lirbi do ti përmbaj 120 faqe me gjithsejt tre kapituj me ç’rast secili kapitull  do të prezantoj Pejën në 

mënyrë  profesionale përmes pamjeve në foto.  

Kosto: 10.000 Euro ( Realizohet nga mallërat dhe shërbimet) 

 

http://www.pejatourism.org/


REGULLIMI I STREHIMOREVE (PIKAT E NDALESAVE PËR AUTOBUS) NË RUGOVË 

Projekti parashah që të renovohen pikat ndaluese të autobusit që gjinden në Rugovë. Këto parashihet që të 

bëhent renovimet e nevojshme, të vendosen tabelet për oraret dhe hartat që tregojn vendin dhe mundësit e 

zhvillimit të aktiviteteve për turistë. 

Kosto: 10.000 Euro  

 

PROJEKTE ME DONATORËT 

D.ZH. E- ka planifikuar një shumë financiare nga investimet kapitale ta ndajë për kontinuitetin e projekteve 

ndërkufitare të cilat janë të bashkëfinancuara nga donator të ndryshëm dhe participimi në nivel komunal 

është I deomosdoshëm. 

Të gjitha projektet kanë të bëjnë me zhvillimin dhe promovimin e potencialeve turistike brenda ballkanint 

përendimor përfshirë edhe Komunën e Pejës. 

Kosto: 30.000 Euro 

 

RRGULLIMI I AMBIENTEVE TË PUNËS TE “PORTA PËRENDIMORE” 

Aktiviteti si i tillë do të menaxhohet nga Drejtorati i Administratës dhe Personelit por gjithsesi DZHE(zyra e 

Turizmit) do të asistoj gjatë gjithë kohës për shkas se ky objekt ka rëndësi tejet vitale në orientimet dhe 

prezantimet e pakove të integruara turistike dhe menaxhimin e destinacionit. 

Kosto:5.000 Euro 

 

 

 

                                                                                                        

Me respekt : 

XHENET SYKA-DREJTORE  ____________ 



R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S

R E P U B L I K    OF    K O S O V O

R A P U B L I K A    K O S O V A 

KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ

Nr
Njësia 

matëse

Planifikimi  

për  2020

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

       Opis poslova i zadataka Januar Februar Mart April Maj Jun Jul August Septembar Oktobar Novembar Decembar        Napomena

Nr.Tak

Br.Sastan

Nr.akt. 33 1 3 3 4 2 5 4 1 4 2 2 2

Br.Sastan

Nr.proj.

Br.Projekata.

Nr.Viz.

Br.Poseta

Nr.Tak

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Takime për integrim

                 Sastanci za Integraciju

2 20 2 222 2 2

4

2

Përcjedhja realizimit i projekteve personave 

riatdhesuar  

Pracenje realizacije projekata za repatr. Lica 121 2

463 5 6 2 5 45 5 6 5

1

7

56

1 1 11 1 11 00 1 1

6

10

3 25 545 2 3 5 5 4 3 53

5

31 1 354 3 342 3 3

3

35

2

2 3 332 3 34 3

                    DETYRAT DHE OBLIGIMET TË PUNËS PËR VITIN 2020 - ZADACI  I OBAVEZE ZA 2020 GODINU

PLANË PROGRAMI I PUNES - PLAN RADA

PERIUDHA KOHORE E REALIZIMIT

                         ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM-OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

Verejtje

Jedinica

mjere

Përcjedhja  e realizimit te projekteve  

Pracenje realizacije projekata

32 1 2 3

Takime me perfaqesuesit e  komunitetet minoritare 

neper te gjitha lokacionet e kthimit

Sastanci sa predstavnicima zajednica po svim 

lokacijama povratka

Br

1

Takime Per kthimin e Komunitetve

Sastanci za povratak zajednica

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të                 

punës 

Takime me organizatat qeveritare dhe joqeveritare

Sastaci sa vladinim i nevladinim organizacijama

Bashkëpunim me Policin e Kosoves

Saradnja sa PK

Planirano 

za 2020



Nr.viz.

Br.Poseta

Nr.viz.

Br.Poseta

Nr.tak.

Br.Sastan

 Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë Kthim

Ucesce u Opstinskoj Komisiji za Povratak Nr.tak. 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr. Tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

12 0 2 12 1 2 1 2

16

15 0 1

Bashkëpunim - Takimet më MPB dhe Integrime 

Evropjane 

Saradnja-Sastanci sa MUP i MEI

2 22 2 2 122 2 2 3 2 2

14

Takime për qeshtjet të personave riatdhesum

Sastaci za pitanja Repatriranih lica

22 2 22 2 021 1 2 2 2 2

12

5 54 2 3 64 4 2 446 2 5

9

                       Shefi I Zyres

4 4 4 0 44 4 44 4 4
18

43

17

3

0 232 3 3 2 2 22 225 2

23 04 3 3 328 1 1 2 3 3

15

Saradnja-Sastanci sa MZP

Bashkëpunimi-Takimet  me Ministrinë Për Kthime

13

3223 2 3 3 3325 0 1

0 3

11

3 32 4 4 4 3 3 3 3

10

35

43 23 338 1 2 4 3 3 6 4

8

                  Dipl.Ing.Sabahudin Ciriković

Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë 

Riintegrim

Ucesce u Opstinskoj Komisiji za Repatrijaciju

Posjete kod repatriranih porodica

Bashkepunimi me Drejtorit tjera

Saradnja sa Direktoratima SO

Bashkëpunim me OJQ qe meren me kthime

Saradnja sa NVO koje se bave povratkom

Bashkëpunim me Qendren Për Qeshtje Sociale

Saradnja sa centrom za Socijalna Pitanja

Vizitat ne teren me personat-familjet te kthyera

Posjete kod vracenih porodica

Vizitat ne teren me personat-familjet te 

riatdhesuara

Pjesmarja në Komitete të Formura

Ucesce u formiranim komitetima


