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

SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ
I.Broj: 060/01 -
Datum: 21. Januar 2021.

Predsedavajući Skupštine
Dr.Islam Husaj

Poštovani članovi
Pozvani ste da učestvujete :

Na sednici Skupštine Opštine Peć
Mesto: Sala Skupštine Opštine Peć
Datum: PETAK, dana 29. Januar 2021.
Vreme: 10:00 h.

Napomena: Skupština Opštine zadržava pravo da primeni član 45 stav 3 Zakona o Lokalnoj
samoupravi ako to smatra potrebnim.

Dnevni red
(1) Učešće i odsustvo članova na sednici..

(2) Učešće javnosti i delegacija.

2.1. Informativni izveštaj Policije o bezbednosti u Opštini Peć.

(3) Razmatranje zapisnika sa sednice Skupštine Opštine održane dana  28. Decembra 2020.

(4) Informacije Gradonačelnika Opštine o Planu rada  izvršne vlasti za 2021.

(5) Informacije o planu Rada Javne nabavke za 2021. Godinu.

(6) Razmatranje  napretka adresiranja Preporuka Opšteg revizora prema planu delovanja.

(7) razmatarnje i usvajanje Pravilnika br.01/2020 o dopunjavanju opštinskog Pravilnik o pravima,
disciplinskoj ili materijalnoj  odgovornosti, izostancima s posla zaposlenih u vaspitno-obrazovnim i
osposobljavajućim institucijama Opštine Peć posle postupka javne rasprave.

(8) Razmatranje i načelno usvajanje nacrta Pravilnika br.___/2021 o radu supštine Opštine Peć i
njegovo davanje na javnu raspravu u trajanju od 14 dana u skaldu sa zakonskim odredbama na snazi.

(9) Kalendar sednica KPF-a i SO Peć  za 2021. Godinu.

(10) razmatarnej predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine Peć za razmenu opštinske imovine za
imovinu suvlasnika Ali (Myrteza) Kolica, i Edita (Asllan) Kolica iz Peći.
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(11) Razmatarnje predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine za razmenu opštinske imovine  za imovinu
suvlasnika : Ismajl (Hajriz) Halili i Dervish (Metush) Berisha iz Peći.

(12) Razmatranje inicijative Gradonačelnika Opštine za pobratimljenje Opštine Peć sa Opštinom Čair-
Skoplje-Republika Severna Makedonija.

(13) Razmatranje biznis plana JLP “Ambijenti” za 2021. Godinu.

(14) Ponovno razmatranje odluke br..66/2020 o zamnei člana Komiteta za Zajednice na osnovu procene
zakonitosti od strane MALV-a.

(15) Ponovno razmatranje odredbe-člana 5 tačka 2.4 Pravilnika br. 03/2020 od 28.12.2020 o davanju
opštinske imovine na korišćenje na period kraći od jedne godine.

(16) Pitanja i predlozi u vezi rada Opštine, istaknuti od članova, po redosledu po kome su primljeni.

- Dostaviti sekretaru ne kasnije od četvrtka, 28,.januara 2021.

Sledeća sednica skupštine Opštine održaće se dana ….. Februara 2021.
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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 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

KUVENDI KOMUNAL PEJË

I.Numër: 060/01 – 121060

Pejë, datë: 28 Dhjetor 2020.

P R O C E S V E R B A L

Nga takimi i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 28 Dhjetor 2020, me fillim në ora 10,oo h.

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit Komunal Pejë.

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të kuvendit komunal, kryetari i komunës Ing. Gazmend

Muhaxheri, drejtoret e drejtorive të SHCK-së, z. Ilir Thaçi, Udhëheqës i Sektorit për punë të

Kuvendit, z. Avni Gashi, zyrtar administrativ i K.K. Pejë, përfaqësues të ZIP, përfaqësues të

OJQ-ve, dhe përfaqësues të mediave të shkruara dhe elektronike.

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit dr. Islam Husaj.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, kërkoj që të futet edhe një pikë shtesë, informata e kryetarit për

gjendjen ekonomiko – financiare në Komunën e Pejës për 2020, këtë pikë e kemi patur ne një

nga seancat e kaluara por ka mungu kryetari.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoi se në këtë takim prezentojnë 33 nga gjithësejt 35 anëtaret e

kuvendit, njëri nga ta është z. Sadri Murtezaj i cili nuk na u ka përgjigjë në shkresën tonë në

lidhje më mospjesmarrjen e tijë në seancat e Kuvendit, nese nuk përgjigjët pas afatit që i kemi
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dhënë atëher ne jemi të obliguar me noftu KKZ-në për me bërë zavendësimin e tijë më anëtarin i

cili është në listë të pritjës nga i njejti subjekt.

Në fund me 33 vota u miratua ky:

Rendi i Dites

(1) Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

(2) Pjesëmarrja publike dhe delegacionet (Shqyrtimi i raporteve informative të Komiteteve

konsultative për vitin 2020).

(3) Shqyrtimi i Procesverbaleve nga takimi i Kuvendit Komunal të mbajtura me datë: 30.10.

2020 dhe 01.12.2020.

(4) Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2020 për përcaktimin e procedurave të dhënjes

në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës, pas procedurës së

diskutimit publik.

(5) Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2020 për Transparence, pas procedurës së

diskutimit publik.

(6) Amandament Nr.__/2020 mbi ndryshimin e Statutit Nr. 05/2016 të Qendrës Kulturore

Peja, bazuar në nenin 26. të Ligjit Nr. 02 L/57 për Institucionet e kulturës, dhe nenin 3 të këtij

statuti, pas procedurës së diskutimit publik.

(7) Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Komunale Nr. __/2020 për ndryshimin dhe plotësimin

e Rregullorës (KPE) Nr.01/2020  dt. 29 maj 2020 për organitimin dhe bashkëpunimin

Komunës me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane në territorin e Komunës së Pejës, pas
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procedures së diskutimit publik.

(8)  Shqyrtimi i Draft – Rregullorës Nr.__/2021 për ndryshim dhe plotësim të Rregullorës

Komunale Nr.03/2016 mbi të drejtat, detyrat, përgjegjësinë disciplinore dhe materiale,

mungesat nga puna të punonjësve në institucionet edukativo arsimore dhe aftësuese në

Komunën e Pejës dhe dhënja e saj në diskutim publik prej 14 ditësh konform dispozitave

ligjore në fuqi.

(9)  Raporti i punës së KKSB-së për vitin 2020.

(10) Informatë për Planin e punës së Auditorit të brendshëm.

(11) Shqyrtimi i Raportit mbi zbatimin e planit të Integritetit për vitin 2019.

(12) Shqyrtimi i Tabelës informative mbi të dhënat e planifikimit dhe realizimit të mbjelljeve

dhe shpenzimeve për një ha të kulturave vjeshtore 2020 – 2021.

(13) Anulimi i Vendimit Nr.52/2020 mbi caktimin e vendgjuetive në Komunën e Pejës të

dt.30.tetor 2020, bazuar në vlerësimin e MPL-al.

(14) Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit.

I.

Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

Në takim Mungon z. Sadri Murtezaj.
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II.

Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

(Shqyrtimi i raporteve informative të Komiteteve konsultative për vitin 2020)

Me pajtimin e kuvendit u vendos që shqyrtimi i raporteve informative të Komiteteve konsultative

për vitin 2020 të bëhët në fillim të seances e jo në fund ashtu siq ishte e paraparë në rend dite.

1. Z. Nazmi Iberdemaj, kryesues i Komitetit Konsultativ për Mrojtëjen e Mjedisit, në pika të

shkurta e prezantoj raportin informativ për këtë komitet, ky raport është pjesë e bashkangjitur e

këtijë procesverbali.

2. Znj. Fitore Haxhihasani, kryesuese e Komitetit Konsultativ për Përsona më Aftësi të

Kufizuara, në pika të shkurta e prezantoj raportin informativ për këtë komitet, ky raport është

pjesë e bashkangjitur e këtijë procesverbali.

3. Z. Faruk Daci, kryesues i Komitetit Konsultativ për Zhvillim Ekonomik, në pika të shkurta e

prezantoj raportin informativ për këtë komitet, ky raport është pjesë e bashkangjitur e këtijë

procesverbali.

Dr. Sc. Bashkim Lajqi, i faleminderoj keto komitete për punën e tyre, mirpo mirë që i theksuan

edhe problemet, e për këtë arsye komunën nuk duhet me lonë fort në qetësi, sidomos të mbrojtja

e ambientit, sepse herën e kaluar kryetari z. Muhaxheri theksoj se aty ku i kem qit kamerat nuk

ka më hudhje të mbeturinave, për këtë arsyeje komuna duhet bërë edhe më shum; edhe për

përsonat me aftësi të kufizuar duhet me kontribu të gjithë sëbashku jo vetëm komuna.

Dr. Muhamet Haliti, thekoj se pajtohna me z. Iberdemaj që na si komun kemi deshtu për qenët

endacak, lopët në qytet dhe për lypsarët sepse po i japin një imazh të keq komunës, këto

probleme mbesin faji gjuhet sa andej sa këndej, besoj së këtë punë duhet marrur sa më

seriozishtë.
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Znj. Mevlyde Idrizi, duke i faleminderuar për këto raporte, ajo theksoj se pajtohna me dy kolegët

parafolës dhe me duhet të shtoj se bashkëpunimi i komunës me këto komitete po mungon, ai

duhet të jetë më i madh për këto qështje, sepse komuna i merr disa obligime dhe nuk i kryen

asnjëhër, si në rr. Sali Çekaj deponin e mbeturinave ende se kan largu edhe pse e ka rrethu me

shirita Drejtoria e Inspekcionit, edhe për rastet e disave që paraqiten me kartela identifikuese si

OJQ e qe mbledhin fonde për bamirësi e kam njoftu inspeksonin, ata thojnë se puna jon mbaron

deri sa ti dergojmë në polici, kështu që komuna duhet me bo ma shumë në këto drejtime.

z. Nazmi Krasniqi, duke i faleminderuar për këto raporte, ai theksoj se mir që z. Ibërdemaj e ka

hetu dhe e ceki të ndertimet larta që nuk po i përmbahën kushteve të ndertimit, këtë që e ceki tani

z. Ibërdemaj e kam theksu edhe unë me herët, mirpo faleminderimi për komunën në atë masë

ndoshta pak është i tepert sepse ajo vet ndoshta po i lejonë këto gjëra; edhe puna e znj. Fitore në

Komitetin për Përsona më Aftësi të Kufizuara është për lavdata, por lavdatat që i japi për

drejtorinë ë financave për mbeshtetje, drejtori a i ka dhënë nga buxheti komunal apo nga ai

personal?; ndërsa të Komiteti për Zhvillim Ekonomik me pëlqej ajo të shtegu i bicikletave, edhe

pse është premtu që Peja do të këtë shteg të bicikletave por është bërë vetem një me 200 M.

z. Gëzon Berisha, duke i faleminderuar për këto raporte, ai theksoj se kom. Mbrojtëje të mjedisit

ka shum dukuri që nuk i ka përfshi por besoj që me kalimin e kohes do të rregullohën, por

problemi kryesor që u cek është tejkalimi i lejës së ndërtimit duke mos lënë hapsira të

gjelbëruara, ose fare pak, kisha kërku nga Drejtoria e Inspekcionit dhe ajo e Urbanizmit që kur të

lëshohet leja e ndërtimit të dalin në tëren dhe të bëhën kontrolla, sepse dikund deri 95% e

objekteve e kanë kaluar lejën e ndërtimit.

Znj. Drita Krasniqi, duke i faleminderuar për këto raporte, ajo theksoj edhe une e ndjejë

shqetësimin për problemin e sigurisë së qytetarve sidomos të qentë endacak, kanalet e hapura, si

dhe për lemosh kërkusit ku për këta të fundit Policia sebashku me QPS-në çdo vit i kanë larguar

lëmoshkëruesit, por duhet ketë një vetëdijesim që ne mos te ju japim lëmosh sepse ata

shrytëzohen nga rrjete kriminale; e përgëzoj znj. Fitore për punën e madhe në komitetin e sajë,

sidomos për qasjen dhe sigurinë në institucione dhe shkolla për përsona me nevoja të veçanta.
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z. Naser Gega,  duke i faleminderuar për këto raporte, ai theksoj se këto tema të rendësishme që

u trajtuan duhet të merremi të gjithë ne vazhimësi, sidomos të mbeturinat; mirpo të gjitha

propozimet e tyre komiteteve janë me vendë pavarsishtë që mund të mos pajtohem pozitë

opozitë.

z. Driton Sylqa, duke i faleminderuar për këto raporte, ai theksoj se me sa kuptova unë emerusi i

përbashkët për mbrojtëjen e ambientit është vetedija e qytetarve, unë i rekomandoj komitetit për

ambient që të propozojnë se si të ngritët vetëdija e qytetarëve për mbrojtëjen e mjedisit si dhe

drejtoratin përkatës që ta bëjë zbatimin e sajë qoftë nëpërmjet ndonjë fushate apo edhe

sanksioneve; ndërsa sa ju përket përsonave me aftësi të kufizuar, në objektin shkollor në Rek të

Allagës objekti shkollor po shfrytëzohët për trajtimin e këtyre përsonave, mirëpo ata kanë

mungesë të mjeteve financiare, unë i bëjë thirrje Fitorës që të bashkëpunoj me këtë qënder, të ju

ndihmoj për ushqim, apo të sigurohet një kuzhinier nga komuna; dhe në fund mendoj se komiteti

për zhvillim ekonomik mund të bëjë me tepër sa i përkët propozimeve dhe rekomandimeve.

z. Blerim Krasniqi, theksoj se i faleminderoj për këto raporte, mirpo ju kisha sygjeru që këto

komitete dhe komitetet të tjera me qenë më shum kritikues ndaj komunës dhe me kontribu sa më

shumë.

III.

Shqyrtimi i Procesverbaleve nga takimi i Kuvendit Komunal të mbajtura me datë: 30.10.

2020 dhe 01.12.2020.

z. Gëzon Berisha theksoj që dy fjalimet e mija mu kanë cungu, dikun 70% e fjalimit mu ka hek.

Znj. Mevlyde Idrizi, theksoj se pjesa ma e madhe e debatit nuk u pasqyru në procesverbal, e di

që krejt nuk mundet me u shkru ama thelbin gjithësesi duhet me pasqyru në procesverbal.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se ju e dini që procesverbali i cek vetëm qështjet thelbësore,

ndërsa incizimi me audio dhe materialet tjera që i dorzoni për pika të ndryshme gjithmonë janë

në arkivin e kuvendit dhe janë të qasshme, gjithashtu edhe videot e seancave janë ne kanalin

zyrtar të Kuvendit komunal në youtube.
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Pas diskutimeve me 30 vota pro dhe 3 abstenime miratohen procesverbalet e seancave të

30.10.2020 dhe 01.12.2020 me verejtjet që japën z. Gëzon Berisha dhe znj. Mevlyde Idrizi.

IV.

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2020 për përcaktimin e procedurave të

dhënjes në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës, pas

procedurës së diskutimit publik.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se kjo rregullore pas miratimit në parim dhe dhe diskutimit

publik, ku janë inkorporu të gjitha vërejtjet dhe sygjerimet e duhura, tani kjo rregullore duhet

miratohet përfundimishtë.

z. Driton Sylqa, theksoj se pikrisht verejtëja ime është te ajo qe e the ti i nderuar kryesues, sepse

sygjerimet e mija nuk jan përfshi në këtë draft rregullore, vrejtëjet bashkë me rekomandime i

kam dhënë në seancën e kaluar, z. Sylqa edhe një herë i përseriti ato, dhe në fund theksoj se ky

komision as që u marrë me këto rekomandime, kështu që kërkoj nga kryesuesi dhe kryetari që të

ushtrojnë autoritetin e tyre dhe të kërkojnë më shum përgjegjësi, duke qenë i bindur se

rekomandimet e dhëna nga unë kanë qenë me vend unë revolten time e shprehi me votë kundër.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se nese e ke fjalën të neni 3, na nuk mund të ja ndryshojmë

përkufizimin sepse ligji e përkufizon ashtu sepse është emri i vetë ligjit, gjithashtu as këmbimin e

pronës nuk e kemi përmend askund.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se kjo është në rregullore e punuar mirë në harmonizim në

legjislacionin dhe institucionet tjera, por gjatë seancës së kaluar kryetari tha votone ose jo, këtë

rregullore nuk do ta zbatoj, atëher pse duhet votuar si të tillë.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se është obligative zbatimi i rregulloreve të miratuara.

z. Gëzon Berisha, theksoj se meqë as kërkesa ime nuk është futë këtu që një anëtar i këtij

komisioni të jetë nga kuvendi, gje që edhe kryetari u pajtu, atëhere unë do te votoj kundër.
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z. Blerim Krasniqi, theksoj se unë i kam dy shqetësime, e para nesë prona është duke u

shfrytëzuar nga kuvendi komunal ka mundësi që e njejta pronë që të jepet në të njejtin afat me

një orar tjetër dikujt me qera, si dhe e dyta është për asetet e asaj prone dhe menyra e amortizimit

të tyre.

Znj. Mevlyde Idrizi, theksoj se këta përsona që po i shfrytzojnë këto a pagujnë tatim apo a

kontribojnë, apo vetem duhet me kon në LDK me shfrytëzu një pronë, me pas një raport se kush

janë këta përsona që e shfrytëzojnë këtë pronë për një vit, për këtë arsye jam kundër.

z. Driton Sylqa, theksoj per kryesuesin se si duket jemi keqkuptuar të emertimi i rregullores, por

aty duhet të bëhët zevendesimi i termave, përcaktori kohor duhet futet ne fund të emertimit, kjo

duhet emrohet kështu “Rregullore për përcaktimin e procedurave të dhënjës në shfrytëzim të

pronës së paluajtëshmë komunale për përiudhën kohore më pak se një vit”, kështu e thotë edhe

ligji edhe rregullorja.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se këtë qështje e rregullon lektori.

Dr.sc. Bashkim Lajqi, theksoj se këto vërejtje që jan japë heren e kaluar është dashte që mos me i

lanë anash por me i rregullu.

Pas diskutimeve, me 24 për, 3 kundër, 2 abstenime miratohet përfundimisht rregullorja

Nr.__/2020 për përcaktimin e procedurave të  dhënjes në shfrytëzim më pak se një vit të pronës

së paluajtshme të Komunës, pas procedurës së diskutimit publik.

V.

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2020 për Transparence, pas procedurës së

diskutimit publik.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se kjo rregullore është miratuar në parim seancen e kaluar si

dhe është dhënë në diskutim publik.

Meqë nuk patë debat për këtë pikë edhe pse kryesuesi e qiti në diskutim, me 31 vota për, 1

abstenim miratohet përfundimisht rregullorja Nr.__/2020 për Transparence, pas procedurës së

diskutimit publik.
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VI.

Amandament Nr.__/2020 mbi ndryshimin e Statutit Nr. 05/2016 të Qendrës Kulturore

Peja, bazuar në nenin 26. të Ligjit Nr. 02 L/57 për Institucionet e kulturës, dhe nenin 3 të

këtij statuti, pas procedurës së diskutimit publik.

z. Driton Sylqa, theksoj se materialin që na keni dergu neve e mban datën 29 qershor, a është ky

draft i vjeter apo draft i ri i këtyre amandamenteve?; dy, në titull është vetë, Qendra Kulturore

Peja, ndërsa neni 2 thotë Qendra e Rinisë Peja, të kihet parasysh që të shkruhet vetëm një

version; dhe tre, rekomandimet e mija nuk inkuadrohen ne komente?.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se ajo datë “29 qershor” mundet me qenë gabim teknik; me

tutje kryesuesi duke ju pergjigjur theksoj se me këtë amandamentin dy i ndryshohet edhe emri i

rregullores nga Qendra Kulturore Peja në Qëndra e Rinisë Pejë, ndërsa sa i përkët qështjës së

fundit komisioni vendos se cilat sygjerime me i fut në rregullore e cilat jo.

Znj. Xhenete Syka Kelmendi, theksoj se data që u përmend është një gabim teknik, ndërsa sa i

përket nenit 2 nuk kemi mundur me qitë Qendra e Rinis Peja sepse sot pritet te miratohet, ndërsa

pikrisht të neni 5, pika 8.3 e kemi futur rekomanimin tuaj nga 5 përsona sa ka qenë Këshilli

drejtues në 7, si dhe të pika 8.5 e kemi futur rekomandimin tuaj nga “kryetari” në “kryetari i

këshillit drejtues”.

Pas dikutimeve, me 28 vota për, miratohet përfundimisht Amandamenti Nr.__/2020 mbi

ndryshimin e Statutit Nr. 05/2016 të Qendrës Kulturore Peja, bazuar në nenin 26. të Ligjit Nr. 02

L/57 për Institucionet e kulturës, dhe nenin 3 të këtij statuti, pas procedurës së diskutimit publik.

VII.

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Komunale Nr. __/2020 për ndryshimin dhe

plotësimin e Rregullorës (KPE) Nr.01/2020  dt. 29 maj 2020 për organitimin dhe

bashkëpunimin Komunës me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane në territorin e

Komunës së Pejës, pas procedures së diskutimit publik.
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Meqë nuk patë debat për këtë pikë edhe pse kryesuesi e qiti në diskutim, me 31 vota për,

miratohet përfundimisht rregullorja Komunale Nr. __/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e

Rregullorës (KPE) Nr.01/2020  dt. 29 maj 2020 për organitimin dhe bashkëpunimin  Komunës

me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane në territorin e Komunës së Pejës, pas procedures së

diskutimit publik.

VIII.

Shqyrtimi i Draft – Rregullorës Nr.__/2021 për ndryshim dhe plotësim të Rregullorës

Komunale Nr.03/2016 mbi të drejtat, detyrat, përgjegjësinë disciplinore dhe materiale,

mungesat nga puna të punonjësve në institucionet edukativo arsimore dhe aftësuese në

Komunën e Pejës dhe dhënja e saj në diskutim publik prej 14 ditësh konform dispozitave

ligjore në fuqi.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se na anëtart e KPF-së e dim për qka bëhët fjalë, mendoj se edhe

drejtori duhet me na dhënë një sqarim të shkurtë.

z. Besim Avdimetaj, theksoj se kjo rregullore ka qenë model në atë kohe dhe të gjitha komunat e

Kosovës e kan marr nga ne si model, mirpo me kalimin e kohës kjo rregullore kjo rregullore ka

nëvoj të ndryshohet, dhe se ato pika që deshirojmë më i futë në ndryshim ju kem dergu në

matërial, ky draft do të shkoj pastaj edhe në procedura të tjera të parapara me ligj.

Znj. Mevlyde Idrizi, theksoj se për diskutimin public e ka marrë obligim drejtori me na njoftu.

Pas diskutimeve me 32 vota për, miratohët në parim shqyrtimi i Draft – Rregullorës Nr.__/2021

për ndryshim dhe plotësim të Rregullorës Komunale Nr.03/2016 mbi të drejtat, detyrat,

përgjegjësinë disciplinore dhe materiale, mungesat nga puna të punonjësve në institucionet

edukativo arsimore dhe aftësuese në Komunën e Pejës dhe dhënja e saj në diskutim publik prej

14 ditësh konform dispozitave  ligjore në fuqi.

IX.

Raporti i punës së KKSB-së për vitin 2020.

z. Fatmir Asllani, theksoj se gjatë këtij takimi i kemi mbajtur 6 takime, por vetem takimi i parë

ka ecur në bazë të planit të punës, për shkak të pandemisë ka ndryshuar plani punës sepse u
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dashtë me u thirrë në takime dhe raportime edhe ata që nuk janë pjesë e KKSB-së, si p.sh.

drejtori i shendetësisë dhe i arsimit; pra ju e dini që KKSB-në e udhëheq kryetari i komunës, ku

pastaj janë të përfshira të gjitha komunitetet dhe institucione të rendësishme të sigurisë dhe ato

fetare, në fund z. Asllani theksoj se pos këti raporti e keni edhe raportin financiar të KKSB-së.

X.

Iformata e kryetarit për gjendjen ekonomiko – financiare në Komunën e Pejës për 2020

z. Gazmend Muhaxheri, theksoj se pavaresisht sfidave me vitin aktual vitin 2020 problemeve te

shkaktuara nga pandemia Komuna jone ka arrit qe te performoj mjaft mire ne te aspektet

financiare dhe ekonomike. Me tutje z. Muhaxheri theksoj se niveli i ekzekutimit te puneve ne

investimeve kapitale per 12 muaj e ka arrit  ne perqindje 90%, edhe pse procedurat e prokurimit

jane nis me vonese nje gje e tille nuk e ka pengu Komunen qe ti realizoj objektivat e veta, për

këtë arsye duhet me përgëzu drejtorin dhe stafin e prokurimit; pra, ne nivelin e përgjitshem

Komuna qendron mire me nivelin e te hyrave te gjithmbarshme, gjatë vitit aktual ka pase një

performance të mire sidomos Drejtori Rajan Arapi, e qe të perkthyer ne vlere financiare ka arrit

qe te tejkaloje shifren e 1 milion euro, në të hyra nga lejet e ndertimit, mirpo fatkeqësishtë kemi

patur përformancë më të dobët tek të hyrat vetanake; ndërsa sa ju përket borgjeve për

ndërmarrjët publike jemi me gjitha në rregull dhe i kemi qit në zero, përveq në KEDS e kemi

vetem një faturë edhe ajo ka mbëtë për asrye teknike pa paguar, të cilen do ta paguajm në fillim

të vitit që po hyn.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se sigurishtë këto të dhena do të na vinë në raportin financiar për vitin

2020, kryetari në këtë raport e paraqiti vetëm suksesin dhe jo sfidat, ku mendoj se na si komunë

nuk kemi bërë mjaftushem sa i përket menaxhimit të pandemisë, edhe pse dy here kemi nda

mjetë për pako ushqimore dhe higjenike por mendoj se ka qenë shumë e vogël në krahasim me

komunat tjera sepse ato kanë nda mjete shtesë për menaxhimin ma të mirë të pandemisë sidomos

për të prekurit nga covidi dhe per familjarët e të vdekurve nga covidi.

Dr.sc. Bashkim Lajqi, theksoj se pos anëve të mira duhet me i përmend edhe anën tjeter reale

mosndërhyrjën e nevojshme të komunës për raste të caktuara sidomos gjatë pandemisë, sepse kur

po doni me u arsyetu po e përmendni pandeminë.
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z. Naser Gega, theksoj se të dhënat financiare që i përmendi kryetari janë një indikacion shum i

fuqishëm, sepse financat na dedikojnë edhe ritmin e punës edhe nivelin  kryrjes së punimeve dhe

obligimeve ndaj qytetit tonë, dhe se realizimi afro 90% e projekteve në kohë pandemie është për

tu pershëndetur.

z. Gazmend Muhaxheri, theksoj se edhe pse nuk e kem patur obligim na e kemi funksionalizu

Ambulantën nr. 5 që i ka ndihmu spitalin në trajtimin e pacienteve me covid 19, dhe kemi kriju

një shëmbull të mirë, po ashtu edhe Ambullanta në Baran një pjes i ka dhanë disa sherbime për

pacientet me covid 19 per banorët e asaj ane.

XI.

Informatë për Planin e punës së Auditorit të brendshëm.

z. Gazmend Muhaxheri, theksoj se ky plan i punës për 2021 del në janar, kan patur me i kry 8

auditime, janë përfunduar vetëm 7 të rregullta, ndërsa auditimi i 8 është në process, në këto 8

auditimë janë dhënë 25 rekomandime, prej tyre 11 janë implementu, 10 të tjera kanë mbetë pa u

implementu ku disa prej tyre kan arsye pse nuk janë implement këtë vit, 4 rekomandime janë në

process për implementim, pra komuna ka arrit që me i adresu komplet 60% të rekomandimeve,

në garën që jemi me USAID me 5 komuna, na kemi arritë me kalu përqindjen e gradimit mirpo

kemi mbetë pa u gradu sepse është kërku që në garë me u implement rreth 75% e

rekomandimeve të auditorit mbrendshem dhe të jashtëm, e qka asnjë komunë nuk mundet me

arrit këtë stad, edhe pse kemi qenë komuna e parë në nivel vendi.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se po me vjen mirë që kryetari po e pranon mos realizimin e

objektivave në këtë rastë që i kanë ardhe prej auditorit brëndshem, auditori i brendshem i

raporton kryetarit, mirpo implementimi 60% i këtij plani është shum pak.

XII.

Shqyrtimi i Raportit mbi zbatimin e planit të Integritetit për vitin 2019.

z. Rajan Arapi, theksoj se ky plan është miratuar në vitin 2017 dhe është valid deri në 2020, ky

plan vjen si rrjedhoj e një hulumtimi nga një pyetsor që përgjigjen nga tre zyrtar, e që rezultatet

dalin nga këto mostra, jemi mundu që mos të japim komentë sepse komenti më i mirë janë
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përgjigja e zyrtarëve komunal, ne i kemi nxjerr rekomandimet dhe konkludimet e këtij raporti, të

cilen jau kemi përcjell të gjithë juve, ky progres modest nga raporti i kaluar është në të gjitha

fushat; 54% e zyrtareve publik mendojnë se procedurat e rekrutimit kryhën në përputhje me

ligjin, 54% e zyrtarve komunal mendojnë se auditimi i bremdshëm mundëson zbulimin e

shkeljeve të integritetit, 78% e zyrtareve komunal janë në dijeni se komuna ka një kodtë etikës i

cili zbatohet, 78% e zyrtareve pohojnë se nuk ka ndërhyrje në punën e tyre; ndërsa si

rekomandime janë që duhet rritur zbatushmeria në gjitha departamentet, dhe secili drejtor së

paku një herë në muaj duhet me raportu për problemet që paraqitën në drejtoritë përkatëse, pastaj

kryetari duhet ta themeloj një mekanizem i cili kujdesët për zbatushmerinë e planit të inegritetit,

duhet planifikohen trajnime për zyrtarët.

z. Driton Sylqa, theksoj se ma mir ishte që ta prezantoje me power point do të ishte më lehtë

edhe për ty edhe për neve që sëpaku ti shohim gjetjet kryesore të këtij hulumtimi, me intereson ta

dijë se cilat janë veprimet konkrete për ta përmirsuar përformancën.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se me shqetson fakti se këto të gjetura nuk janë që mos me u shqetsu,

sepse rreth 40% e zyrtarve janë skeptic për procesin e menaxhimit të burimeve njerzore për

rekrutim e stafit, po a thu qka mendojnë kta tjertë që jan jashtë stafit e që kan apliku shum herë e

sjanë pranu hiq?; ndërsa sa i përket auditorit të brendshem rreth 62% e stafit nuk janë të njoftuar

për këtë auditor; 48% e stafit nuk e dinë sa komuna ka ndonjë mekanizëm të pavarur për ankesa

brenda komunës; 40% e zyrtarve nuk e dine që a ka ndonjë procedurë të brendshme për raportim

të korrupcionit; dhe në fund z. Krasniqi shtoj se shpresoj që ato rekomandime që i përmendi z.

Rajani të realizohën.

Znj. Mevlyde Idrizi, theksoj se vetë fakti që ky komision nuk ka asnjë anëtar nga asambleja

normal që del raport i mirë.

Znj. Drita Krasniqi, theksoj se sa i përket zbatimit të këtij plani është diqka e mirë për zyrtarët

komunal sepse ata duhet të jenë mirë të informuar për gjërat që ndodhiun brenda komunës, unë

nuk pajtohna me znj. Mevlyde se duhet të këtë një anëtar nga asambleja sepse ky planë është për

zyrtar civil të administratës.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se barrën kryesore për implementimin e këtij plani i bije

kryetarit.
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XIII.

Shqyrtimi i Tabelës informative mbi të dhënat e planifikimit dhe realizimit të mbjelljeve

dhe shpenzimeve për një ha të kulturave vjeshtore 2020 – 2021.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, kërkoj që jo pikë të shtyhet për seancën e radhës për arsye se mungon

drejtori i cili është i infektuar me covid 19.

XIV.

Anulimi i Vendimit Nr.52/2020 mbi caktimin e vendgjuetive në Komunën e Pejës të

dt.30.tetor 2020, bazuar në vlerësimin e MPL-al.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, theksoj se drejtorati i bujqësisë nuk e ka marrë paraprakishtë pelqimin

e ministrisë së bujqësisë, me arsyetimin se së pari është dashtë të merrët vendimi në kuvend

pastaj me kërku pelqimin nga ministria, ndërsa ministria e ka kthy pas këtë vendim duke thënë se

duhet paraprakishtë pelqimi nga ata, për këtë arsye kërkojmë që me u bërë anulimi i këtij

vendimi nga data kur është aprovuar, duke u bazuar në përgjigjien negative nga MPL-ja.

z. Nazmi Krasniqi, theksoj se fatkeqsishtë që 3-4 mbledhje po na i anulon MPL-ja nga një ose

ma shum vendime, ky është një lshim i komunës sepse nuk po respektohen procedurat si duhet,

kërkoj që për cdo vendim te ndiqen procedurat shut siq duhet, kjo po bëhët si shprehi, na e

përkrahim se ska zgjidhje tjetër.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, sqaroj se MPL-ja nuk e ka anulu asnjë vendim tonin, ajo ka kërkuar

që të bëjmë rishqyrtim të vendimeve sepse ka kërkuar që pasi e kemi marrë na vendimin ata e

kan aprovuar një UA, e që tani duhet ky vendim me u harmonizuar më atë UA, e normal që tani

duhet të rishqyrtohet, kemi plot kësi raste.

Dr.sc. Bashkim Lajqi, theksoj se kisha kërkuar që mos të ndodhin shpesh këto sepse as komuna

nuk po del mirë, komunikimi me ministri duhet me qenë ma dinamik.

Pas diskutimeve, me 26 vota pro, aprovohet anulimi i vendimit Nr.52/2020 mbi caktimin e

vendgjuetive në Komunën e Pejës të dt.30.tetor 2020, bazuar në vlerësimin e MPL-al.
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XV.

Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë

rënditje siç janë pranuar.

1. Znj. Mevlyde Idrizi: kam një pyetje për drejtorin z. Petrit Loci i cili nuk qenka këtu, rastisa të

premten për festë në QKMF, pas orës 3 pothuajse askush nuk ishte aty, pse nuk ka kujdestar,

edhe se pse nuk e kan lonë me bërë renovime një përiudh tjetër e jo tani gjatë pandemisë sepse

po i pengojnë njerëzit aty. Ndërsa pyetja dytë për kryetarin, para tri viteve natën e vitit ri ju ka

djeg banesa familjës Gjakova, unë kam kërku që me u ndihmu ajo familje, a ka ndonjë vendim

për me i ndihmu kësaj familje?.

2. z. Arber Grabovci: qka po bënë komuna me ju ndihmu banorëvë të lagjës 7 shtatori sepse na

reshtjet e mëdha ka patur vershime në dhjetra shtëpi dhe se ata nuk mundën me dal as në oborre

për shkak të sasisë së madhe të ujit?.

3. z. Gëzon Berisha: që nga fillimi i madatit jam mundu me qenë në sherbim të qytetarëve si

opozitë, nuk kam patur asgjë personale me kryetarin dhe askënd, edhe pse kemi jap kontributin

ne qështjet që i ka realizu kryetari por fatkeqësisht jena injoru dhe kërkesat tona nuk janë realizu,

e këto janë: 1. Subvencionimin për rini për projekte innovative; 2. Ndarja e buxhetit për

renovimin e shtëpive për njerzit në nevojë; 3. Rritja e buxhetit për bujqësi në 500.000 euro (e që

u rrit në 400.000); 4. Ndarja e buxhetit për të prekurit nga covid 19; 5. Ndarja buxhetit për

kanalizime dhe ujra atmosferike. Besoj që nuk keni me mujtë me i mashtru qytetarët më, shpejt

janë zgjedhjet dhe se kemi me u pa ku jemi.

4. Bashkim Lajqi: meqënëse po zvarritën punimet nga komuna në rrugë, komunikacioni po është

shum i ngarkuar dhe se po bëhën disa kombinime nëpër rrugë sa i përkët kahëjeve, qka mendohet

në këtë aspekt për mos mu ngulfat kështu komunikacioni në qytet.
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5. Nazmi Krasniqi: të mirmbahët ndriqimi publik, sepse rruga që shkon nga dulija e deri të ukajt

90% e ati ndriqimi nuk punon që sa vjet, pastaj edhe në fshatin tim ndriqimi u vendos mirpo 70%

e tyre tani nuk punojnë më, po ashtu edhe në Jarinë nuk ka ndriqim.

6. Zize Hakaj Veselaj: a i kontrollon dikush barnatroret sepse po i ngritin çmimet në këtë kohë

pandemie; si dhe në parkun Karagaq jan tu u pre disa drunjë, për qfar drunjëve bëhët fjalë?.

z. Gazmend Muhaxheri, duke ju përgjigjur pyetjeve si më radhë, theksoj se sa i përkët ndihmesës

për familjen Gjakova na e kem shtyp vendimin mirpo ai nuk i ka ndjek procedurat, nuk e di a ka

qenë i informuar ose jo; sa i përkët vershimeve që i përmendi Arbëri, janë dy problem që janë

kriju në Pejë, një të furra Husaj se kur është ndërtuar rruga me katër korsi është eliminuar kanali

i hapur, po mundohem me liru atë kanal pa e hap rrugën, përndryshe është problem, edhe të

Ringovi është mbush kanali dhe po ka vershime, edhe aty kemi me ndërmarr masa të duhura, të

zatra u mbyll kanali, na tani e kemi bo projektin dhe kemi me eleminu këtë problem; për z.

Bashkimin, operatoret po marrin shum punë dhe nuk po munden me i kry me kohë, shum rrugë

kemi me i ndryshu kahjet për me pasë një qarkullim më të mirë; sa i përket ndriqimit public na e

kemi ekipën mobile qe i riparon ku ka nevojë; sa i përket ngritjës së qmimeve për barnatore, këtë

e mbikqyrë njesia përë konkurrenc e cila në bazë të ankesave i monitoron por nuk mundet me

ndiku shum; sa i përkët prerjes se atyre drunjev në Karagaq, unë i kam autorizu sepse ata drunjë

kan ra në lumë, dhe u dashte me i hekë edhe pse Shefqeti kur i ka pre është arrestuar nga policia

sepse tash u bë modë se ata që nuk bëjnë për ambient asgje ata vetëm kritikojnë.

7. Muhamet Haliti: propozoj që na si asambleista secili me mbjell nga një pëmë në fillim të

pranverës, ky aktivitet me u bë me vetëfinancim nga ne.

Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit Komunal në kanalin zyrtarë në Youtube.

Kliko: https://youtu.be/unYasLTNnE8?t=1833

Mëqë u shqyrtuan të gjitha pikat e rendit të ditës e propozime tjera nuk pat, kryesuesi

dr.Islam Husaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 13:00 h.
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Procesmbajtjësi, K R Y E S U E S I ,

Z. Avni Gashi Dr.Islam Husaj



 

 
2021 

Plani Punës 2021 
Komuna Pejë 



Kulturë, Rini dhe sport Më 10.12.2020

PROJEKTET  E  PLANIFIKUARA  PËRGJATË  VITEVE  2021-2023

Nr. Emri 2021 2022 2023 Përshkrimi

1
Ndërtimi i fushës në 

Baran
100,000.00 € 0.00 € 0.00 €

Ndërtimi i stadiumit të ri në Lugun 

e Baranit

2
Ndërtimi i Fushave të 

hapura në Llozhan
30,000.00 € 0.00 € 0.00 €

Ndërtimi i fushave të hapura në 

fshat

3
Renovimi i Palestrës 

Karragaç
30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovimi i Palestrës

4
Renovimi i Qendrës 

Rinore
20,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovimi i Qendrës Rinore

5

Renovimi i Teatrit 

Profesionist "Istref 

Begolli"

30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovimi i Teatrit

6
Ndërtimi  fushave të 

hapura nëpër fshatra
                -   € 250,000.00 € 250,000.00 €

Ndërtimi i fushave të hapura në  

fshatra.

Totali 210,000.00 € 250,000.00 € 250,000.00 €

Shqipe Alihajdari-Shala, Zyrtare e Lartë për Projekte Zhvillimore



Drejtoria për Punë Komunale dhe 

Shërbime Publike  

  
 

 

Plani i Punës 
Janar – Dhjetor 2021 

Xhevahire Çeku Kelmendi 
 

xhevahire.kelmendi@rks-gov.net DATË: 
045 386 000 28-12-2020 

    

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 

2021 

Muaji i realizimit 
përfshirë edhe 

procedurën e prokurimit Çmimi i planifikuar në Euro 

    
1. Participimi në projekte me 

donator dhe ministri dhe KEDS Janar - Dhjetor 
500,000.00 € 

2. Participim me grantin e 

përformancës Demos/ Helvetas  
350,000.00 € 

3. Mirembajtja, e rrugëve ne  

Qytet. Shkurt - Dhjetor 
100,000.00 € 

 
4. 

Rregullimi i shtratit te Lumit prej 

Urës te Tranzit deri ne Fshatin 

Zahaq E kontraktuar  

100,000.00 € 

5. Asfaltimi I rrugeve ne qytet: 

1.Filip Shiroka, 

2.Pandeli Sotiri, 

3.Nexhip Basha, 

4.Hamdi Berisha, 

5.Xhevat Begolli, 

6.Rruga Tringes, 

7.Gjin Gazuli, 

8.Konstantini I Madh, 

9.Rame Lajqi, 

10. 2 Korriku 

11.Maja e Zeze 

Janar  - Dhjetor 650,000.00 € 

6. Rregullimi I mbulojes tek 

shtepia e mallrave Shkurt - Dhjetor 
25,000.00 € 

7. Ndërtimi I Objektit për 

mbathtar Shkurt  - Dhjetor 
15,000.00 € 



8. Ndërtimi I Shtegut për 

Këmbësor dhe Biciklistë prej 

Patrikanës deri te TUNELI Mars - Dhjetor 

150,000.00 € 

9. Ndërtim I trotuareve ne 

Fidanishte,te Gjimnazi dhe 

Haxhi ZEKE dhe Qendër Mars - Dhjetor 

50,000.00 € 

10. Asfaltimi I rrugëve ne Nepole Mars - Dhjetor 50,000.00 € 

11. Asfaltimi ne Baran i Epërm deri 

te kthesa e Rashiqit 1200 metra Prill - Dhjetor 
60,000.00 € 

12. Asfaltimi ne Rashiq se bashku 

me Kanalizim 700 metra Prill - Dhjetor 
35,000.00 € 

13. Asfaltimi ne fshatin Berliq 1900 

metra Mars - Dhjetor 
70,000.00 € 

14. Asfaltimi ne Raushiq 2500 

metra Mars - Dhjetor 
80,000.00 € 

15. Asfaltimi ne Lybeniq 2200 metra Mars - Dhjetor 80,000.00 € 

16. Asfaltimi ne Loxhë  2500 metra Prill - Dhjetor 100,000.00 € 

17. Asfaltimi ne Nakull 800 metra Prill - Dhjetor 40,000.00 € 

18. Asfaltimi ne Qyshk 1200 metra Prill - Dhjetor 40,000.00 € 

19. Asfaltimi ne Lutogllave 800 

metra Prill - Dhjetor 
30,000.00 € 

20. Asfaltimi ne Nabergjan 2800 

metra Mars - Dhjetor 
120,000.00 € 

21. Asfaltimi ne Treboovic 1300 

metra Mars - Dhjetor 
70,000.00 € 

22. Asfaltimi ne Bllagaje 700 metra Maj - Dhjetor 30,000.00 € 

23. Asfaltimi ne Jabllanice te vogel 

1000 metra Maj - Dhjetor 
40,000.00 € 

24. Asfaltimi ne Jabllanice e madhe  

1000 metra Maj - Dhjetor 
40,000.00 € 

25. Kubëzimi I disa rrugeve ne 

Ramun dhe Jabllanice e 

Leshanit. Trotuari në Qyshk. Prill - Dhjetor 

60,000.00 € 



26. Asfaltimi Ne LAGJEN BERDYNAJ Maj - Dhjetor 30,000.00 € 

17. Asfaltimi ne Novoselllë Prill - Dhjetor 60,000.00 € 

28. Ndërtimi I rezervuarit dhe 

amfiteatrit,kubezimi dhe 

ndërtimi I binës ne fshatin Malaj Maj - Dhjetor 

25,000.00 € 

29. Asfaltimi ne fshatin Haxhaj 1500 

metra Maj - Dhjetor 
70,000.00 € 

30. Ndërtim I rrugëve ne Stankaj E kontraktuar  150,000.00 € 

31 Ndërtimi I Rrugës ne Shtupeq 

të Madh 1200 metra Maj - Dhjetor 
80,000.00 € 

32 Ndërtimi I Rrugevë ne Boge 

3400 metra Maj - Dhjetor 
180,000.00 € 

33 Ndërtimi I Rruges  Shtedim Prill  - Dhjetor 170,000.00 € 

34 Ndërtimi I mureve mbrojtëse te 

gurit ne Rugove  Prill - Dhjetor 
80,000.00 € 

35 Ndërtimi i Kanalizimit ne Qytet 

dhe Fshatra,  Mars - Dhjetor 
100,000.00 € 

36 Ndërtimi i Ujësjellësit ne 

Stankaj,Boge, Shkrel dhe Malaj. E kontraktuar  
120,000.00 € 

37 Ndërtimi I Urës ne fshatin Drelaj Mars - Dhjetor 50,000.00 € 

38 Shenjëz imët ne Komunikacion. Shkurt - Dhjetor 30,000.00 € 

39 Ndërtimi I mureve mbrojtëse te 

gurit, te varrezat, te hidrodrini,  Maj - Dhjetor 
60,000.00 € 

40 Ndertimi I mureve mbrojtese te 

Betonit ne 2 korrik,xh.KADE.. Maj - Dhjetor 
60,000.00 € 

41 Kubezimi I shtegut te ecjes ne 

kapeshnice Prill - Dhjetor 
95,000.00 € 

42 Mirëmbajtja e infrastrukturës 

rrugore  
Kontrat korniz-

(2020/2022) 290,000.00 € 

43 Shërbimet tjera kontraktuese 

Veshmbathje, dhurata për 
festa, udhëtime ekipore. Janar - Dhjetor 8,000.00 € 

    



 

 

 

 

Këtu mund të shkruani komente shtesë: 
 

Drejtoria për punë komunale dhe shërbime publike për projektet kapitale te cilat do te 

realizohen me buxhetin e vitit 2021 e të cilat janë paraqitur në tabelar në fillim të vitit do të nisë 

me  kompletimit e dokumentacionit teknik, hartimit te paramasave dhe parallogarive te këtyre 

projekteve për ti dorëzuar në Bordin e Drejtorëve dhe për të marrë vendim për ndarjen e 

mjeteve. Më pastaj, në koordinim me zyren e prokurimit do të  filloj  procedurat e Prokurimit. 

Pas përfundimit të procedurave të prokurimit dhe pas lidhjes së kontratës me OE dhe fillimin e 

realizimit të punëve, DPKSHP do të do të mbikëqyr realizimin e këtyre punëve deri në realizimin 

përfundimtar të tyre.  

 

Kjo Drejtori pos këtyre punëve në domenin e sajë ka edhe ofrimin  e shërbimeve te rregullta për 

qytetarë siç janë: mirëmbajtja verore dhe dimërore të rrugëve në territorin e Komunës së Pejës 

nga bora dhe akulli gjatë gjithë kohës dhe atë në qytet, fshatra si dhe në regjionin e Rugovës, 

mirëmbajtja e ndriçimit publik në gjendje te rregullt, mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbërta, 

mirëmbajtjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal, larjen dhe fshirjen e rrugëve etj, trajtimin e 

kërkesave të parashtruara nga qytetarët dhe subjektet tjera, etj. 

 

  

 
 
 
 
 

Xhevahire Çeku Kelmendi  
 

 

  

Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime 

Publike 



  

 
 

                                  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; 

 

17.12.2020 

 

 

 

 

   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  

 

1.Renovimi i Administratës Komunale,  

2.Renovimi objektit të Administratës, faza e dytë, procedurat për renovimin e kulmit. 

3.Renovimi i zyreve të vendit në fshatin Baran.  

4.Nndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Gorazhdec. 

5.Blerja e 5 veturave të reja. 

6. Trajnime ne gjuhen boshnjake dhe serbe . 



 7. 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 ) 

 

 

Projektet e parapara për vtitn 2021 sipas planifikimit buxhetor 

 

Emri  
2021 

Ndertimi I objektit te Administratës. 100,000.00 € Ndertimi I objektit te Administratës - QPS 

Renovimi I Administratës 50,000.00 € Renovimi I Administratës – zyrave të 
vendit 

Blerja e veturave 85,000.00 € Blerja e veturave për Drejtoritë 

Furnizimi me Kompjuterë 30,000.00 € Furnizim me kompjuterë dhe paisje 
elektronike dhe softwerëve. 

Totali 265,000.00 €  

 

 

 

 

 Me respekt  

Drejtori :Rexhep Kurtbogaj 

____________ 



                      DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT-                            

                                                        PEJË                  

    Plani Vjetor i Punës për vitin 2021  

   

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 
2020 

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 2021(sipas niveleve)  I 

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

parë(2020/2021) 
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 

   



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 II 

16 Organizimi I Olimpiadës së Matematikës 2021 në nivel komunal II 

17 Analizë profesionale e braktisjes së nxënësve  (2020/2021) I 

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 për gjendjen në shkolla në kushtet e pandemisë 
si dhe Raportimet në MASH  

në vazhdimësi 

23 Punë e përditëshme administrative në vazhdimësi 

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

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 2021/2022,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 2021/2022 

 

31 Planifikimi dhe monitorimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e 
parë   (2021/2022)    

V dhe IX 

32 Caktimi I qendrave të testimit dhe administruesve të Testit 
Kombëtar të Maturës 2021 

V 

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

34 Mbajtja e Testit të Arritshmërisë 2021 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 
(2021/2022) 

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 2021 
(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 2021/2022 VI 

44 Mbajtja e Testit Kombëtarë të Maturës 2021 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 2021/2022 

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 
2021(afati I gushtit) 

VIII 

53 Mbajtja e Maturës Shtetërore 2021 (afati I gushtit) VIII 

54 Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 
rezultateve të Testit të Maturës   2021 

IX 

55 Furnizimi I shkollave me dokumentacion pedagogjik për v.shk 
2021/22 

VIII 

56 Furnizimi I shkollave me dru për v.shk 2021/22 IX,X 

57 Shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2021/2022  VIII,IX 

58 Raporti mbi fillimin e vitit shkollor 2021/2022 IX 

59 Vizita monitoruese shkollave fillore të mesme të ulta dhe të 
larta 

X,XI,XII 

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. 2021/2022) 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. 

  

    

      

  Investimet e parapara  për vitin 2021 (të aprovuara 
nga KK Pejë) 

€ 

   Renovime të shkollave fillore dhe të mesme  177,226.00 

 Ndërtimi I shkollave dhe Anekseve në Arsimin fillor 150,000.00 

 Ndërtimi I palestres sportive  në  fshatin Vitomiricë 130,000.00 

 Ndërtimi I palestres sportive  në  fshatin Ljeshan 100,000.00 

 Ndërtimi objekteve ( punëtorive)të mbajtjes së praktikës 
profesionale në Shmlt”Shaban Spahija” 

200,000.00 

 



Drejtorati për Çështje Pronësoro-Juridike 

Planifikimi i punëve për vitin 2021 
 

1.Zhvillimi i procedurës për,identifikimi e uzurpimeve në banesat e Kuqe të cilat gjinden 

në lagjen FIDANISHTE,Llamella A1-A2 të cilat janë pronë komunale. 

 

2.Zhvillimi i procedurës për lirimin e hapsirave publike të uzurpuara në rrugën Hasan 

Prishtina të cilat kanë qenë të uzurpuara dhe janë liruar. 

 

3.Verifikimi i statusit të banesave në objektit të ashtuquajtur Llausha, në rrugën Bill 

Klinton dhe lirimi i një banese në atë ndërtesë, pasi që është vërtetuar se pala nuk jeton 

aty. 

 

4.Vazhdimi dhe verifikimi i realizimit të pagesave të qiras së banesave dhe lokaleve që 

janë pronë komunale,dhe të kioskave. 

 

5.Verifikimi i statusit të banesave të ndërtuaara, Krivogllav dhe te Tregu u Gjelbërt, e që 

janë pronë Komunale të cilave ju kemi bërë kontarata mbi shfrytëzimin si raste sociale e 

që menaxhohen nga Komuna.  

 

6. Kryerjen e Pagesave për Pano dhe Reklama, si dhe lëshimin e Vendimeve për 

shfrytëzimin e tyre në afat 1 Vjeqar sipas rregullores mbi taksa tarifa dhe gjoba. 

 

7.Vazhdimi i procedimit të lëndëve të bartura nga viti paraprak 2020. 

 

8.Inicimi i kërkesave që kanë të bëjnë me ndarjen e trojeve, bashkangjitje trollit 

amë,regjistrime të pronësisë sipas vendimeve të kuvendit komunal. 

 

9. Procedimi i kërkesave për këmbimin e pronës Private me Pronën Komunale për 

rrealizimin e planeve rregulluse për qytetin e Pejes. 

 

10.Realizimi i kërkesave që kanë të bëjnë me qasje në dokumente zyrtare,dhe lëshimi i 

qertifikatave apo vërtetimeve,lidhur me identifikimin e pronës. 

 

11.Realizimi i kërkesave sipas detyrës zyrtare për identifikimin e uzurpimeve në pronën 

komunale . 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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 

 

 

 



 

 

12.Punë tjera që kanë të bëjnë me planifikimin dhe projekteve të tjera për spastrimin e 

raporteve pronësoro-juridike. 

 

 

 

 

13.Shqyrtimi me kohë dhe me afate ligjore e të gjitha kërkesave të parashtruara nga 

qytetarët që kanë të bëjnë lëmit pronësoro-juridike. 

 

 

14. Lirimi i hapsirave publike të uzurpara në rrugën Mbretnesha Teuta, dhe rrugën Adem 

Jashari gjegjësisht te Soliteri, largimi i uzurpatorit nga lokali në rrugën Mbretnesha 

Teuta dhe rrënimi i lokalit me qëllim të krijimit të rrugës sipas planit rregullativ 

urbanistik. 

 

15. Rrënimi dhe lirimi i hapsirave Publike në lagjen “Kapeshnic” për ndërtimin e 

shetitores buzë lumbardhit Pejë. 

 

16. Shpronësimi i prnave private për ndërtimin e trasesë së projektit Borea. 

 

17. Këmbimi  i pronës Privet me pronën Komunale, përr ndërtimin e projekteve për 

planin zhvillimorë urbanistik për vitin 2021. 

 

 

Me respekt . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                D R E J T O R I  

                                                                               Arianit Krasniqi 

                                                                               ________________ 











 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANI I PUNËS PËR VITIN 2021 

 
 

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E J Ë / 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 2020 

 

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. 

 

Planifikim i një ushtrimi 

për reagimin emergjent  

  

 

 

 DKMSH 

 

 AME 

 FSK 

 QKMF 

  PK 

 Kryqi i Kuq. 

 Etj. 

 

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. 

Maj  

 

 

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 

 

                                                                                                     ______________ 
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Drejtoria për Mirëqenie Sociale  

  
 

PERIUDHA 
PLANIFIKUESE 

Suzana Muriqi 
JANAR 
DHJETOR 

Suzana.Muriqi@rks-gov.net DATA: 

 
Janar 2021 

    

Nr. 
Ref. Plani i punë për shërbimin e Ndihmave Sociale për vitin 2021 

Numri i 
shërbime
ve të 
parapara 

 SHËRBIMI I ASISTENCËS SOCIALE 

1 Në skemën e NS parashihet që numri i lëndve përfituese të jetë  për të dy kategorit. 1050  

2 Kërkesa të reja  300  

3 Riaplikime 897  

4 Verifikimi dhe riverifikim I familjeve 1297  

5 Rexhistrimi në bazën e të dhënave 1297  

6 Mbajtja e komisionit mjeksor regjional. 12 seanca  

7 Kërkesa për ndihmë të njëhershme (emergjente) 15  

8 Kryerja e procedorave të kthimit të NS të realizuar pa bazë ligjore. 45  

9  Kërkesa për rishqyrtim. 15  

10 Pranimi I ankesave të shkallës së II dhe përcjellja në DNS. 30  

11 Pranimi i Ankesave për Gjykat Themelore 6  

  Lëshuarja e çerifikatave për student (lirimi I pagesave të semestrit). 10  

13 Kërkesave për autorizim. 10  

14 Lëshimi I çertifikatave të ndryshme. 190  

15 Hulumtimi I rasteve të reja në teren   

SHËRBIMET SOCIALE 

1 MBROJTJA E FAMILJES   

 Kërkesa për këshillime martesore 70 30 

 Kontaktime 30 20 

 Dhunë në familje 35 21 

 Përshtatshmëri për adoptim 2 5 

 Pëlqim për martesë 6  

2 MBROJTJA E FËMIJËVE   

 Fëmijët e braktisur 3 2 

 Kujdestaria për të mitur 7 78 

 Strehim familjar i rregullt 3 1 

 Strehim familjar tek të afërmit  2 10 

 Adoptim i fëmijëve 2 3 

 Keqtrajtim i fëmijëve 3 2 

 Trafikim i të miturve 2 1 

3 DELIKUENCA DHE SJELLJET ASOCIALE   

 Sjellje asociale 31 25 

 Masa edukative nga Organi i Kujdestarisë 7 5 

4 TË MOSHUARIT PA KUJDES FAMILJAR   



 

«Shkurtesa» | 2 
 

 Strehimi i të moshuarve 3 8 

 Përkrahja e të moshuarve 7 8 

5 HEQJA E ZOTËSISË SË VEPRIMIT 4 3 

6 KUJDESTARIA PËR TË RRITUR 4 9 

7 FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 30 99 

8 PARANDALIMI I DUKURIVE NEGATIVE 29 21 

9 SHËRBIME TË TJERA SOCIALE BAZUAR NË KËRKESAT E KLIENTIT 200 32 

SHËRBIMI ADMINISTRATIV FINANCIAR 

1 Planifikimi i buxhetit për nevojat e Qendrës për Punë Sociale 
Në baza 
vjetore  

2 Përpilimi i raporteve financiare 
Në mënyrë 
periodike  

3 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e inventarit të Qendrës për Punë Sociale 
I 

përhershëm  

4 Përpilimi i kërkesave për furnizime të ndryshme 
Sipas 

nevojës  
 

Këtu mund të shkruani komente shtesë: 
Bazuar në rritjen e numrit të rasteve parashihet që në baza vjetore të organizohen aktivitetet si në vijim: 

1. Fushatë sensibilizuese, takime me akterët e tjerë përgjegjës për parandalimin dhe luftimin e dukurive negative, 
gjegjësisht dhunës në familje;  

2. Fushatë për gjetjen e familjeve potenciale strehuese për strehimin e fëmijëve pa strehim familjar në komunën e Pejës;  
3. Takime nëpër komunitete, shkolla dhe vende të tjera ku gravitojnë fëmijët, në mënyrë që të hulumtojmë/zbulojmë 

dukuritë negative tek fëmijët, me qëllim që të ndikojmë në sjelljet e tyre; 
4. Përkrahja e familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, që përfshin vizitat në terren për t’i parë nevojat që ata kanë 

dhe si mund t’iu dalim në ndihmë ne si drejtori dhe pastaj pas elaborimit të nevojave të organizohen aktivitete për 
plotësimin e tyre; 

5. Vizita dhe bashkëpunim i afërt me institucionet rezidente si: shtëpitë e sigurta, shtëpitë e pleqve, familjet strehuese, 
shtëpitë e shëndetit mendor dhe të gjitha OJQ-të që veprojnë në komunën e Pejës. 

  

 
 
 
 
Suzana Muriqi  

  

Drejtoria për Mirëqenie 
Sociale 

 



 

 

 

  

 
 

                                  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 

   

20.01.2021 

 

______________ 

 

   Për / To/Za : 

  

Ing.Gazmend Muhaxheri-Kryetar i Komunës 

     

   Nga/Od 
 

Dr.Petrit Loci-Drejtor i Shëndetësisë  

 

   Lënda 
  

          Raport  mbi planin e punës për vitin 2021 

 

 

 

I nderuar Kryetar , 

 

Drejtoria e Shëndetësisë në bazë të buxhetit të planifikuar për vitin 2021 dhe në bazë të 

planifikimit afatmesëm për renovimin dhe standardizmin e infrastrukturës së objekteve 

shëndetësore në këtë vit ka paraparë këtë plan pune: 

 

1.Ndërtimin e objektit të ri të QMF-së 3 Karagaq  

 

2.Faza e dytë e QMF-Vitomerice 

 

3.Inventarizimi i AMF-Kryshec dhe hapja e saj për punë, 

 

4.Inventarizimi i Njësisë së Konzervativës në Poliklinikë dhe hapja për punë, 

  

5. Renovimi dhe inventarizimi i laboratorit ne Poliklinikë, 

 

6.Kompletimi dhe hapja e kabinetit të sterilizimit në QKMF, 

 

7.Kompletimi dhe hapja e kabinetit të laboratorit për QMF-5, 

 



8. Kompletimi dhe hapja e kabinetit të sterilizimit në QMF-5 Fidanishte, 

 

9.Rregullimi i Depos Qëndrore  të Shëndetësisë  në objektin e rri të Qendrës së Trajnimeve. 

 

10.Blerja e një Autoambulance për Urgjencën. 

 

11.Renovime tjera te pjeseshme ne QKMF dhe Njesite e saj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me respekt, 

 



NGA: Dr.sc. RAJAN ARAPI - Drejtor DREJTORIA PER URBANIZEM DHE MBROJTJE TE MJEDISIT / PLANI I PUNES 2021

Njësia Nr Projekti Rezultatet Pjesëmarrësit Afati

1 HARTA ZONALE E KOMUNES (HZK)

Drafti I HZK

Shqyrtimi publik

 Miratimi I HZK ne Asamblene Komunale

Miratimi I HZKK ne MMPH

K.K.Pejë

DUMM 

EKP ,EKK, qytetaret

Asambleja Komunale

MMPH

Janar- Qershor 2021

2 Procesi I legalizimit Shqyrtimi I kerkesave DUMM Janar - Shtator 2021

3
Rregullimi I mbulojes tek dyqanet afer 

shtepise se mallrave (ish Boraci)
Izolimi, pamja estetike dhe ndriqimi I mbulojes DUMM Mars - Qershor 2021

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 2021

2 Parku ne Fshatin Krushec
Krijimi I hapsires gjelberuese K.K.Pejë

- DUMM
Mars - Shator 2021

3 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 - Mars 2021

    Parandalimin e vërshimit të kanalit

  Rregullimin e kanalit 

    Ngritjen e cilësisë së jetës komunitetit.

  Pastrimin e kanalit nga mbeturinat.

DUMM

Njësia për Mbrojtje të 

Mjedisit

Mars - Tetor 2021

Mars - Tetor 2021

4

Vazhdimi i mbjelljes se 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"; 

BT "Xhemail Kada";BT "Kristal", 

BT"Zatra"

 DUMM

                                                                                                                                                                                                                                                                

— Drejtoratet përkatëse



 

 

 

PËR: Kryetarin e Komunës Z. Gazmend Muhaxheri  

NGA: Drejtorati për Zhvillim Ekonomik / Znj. Lendita Muhaxheri  

DATA: 17.12.2020 

LËNDA: PLANI VJETOR I PUNËS NGA DREJTORATI PËR ZHVILLIM EKONOMIK PËR VITIN 2021  

 

Nr Përshkrimi  Njësia 
Matëse 

PERIUDHA KOHORE E REALIZIMIT - 2021  

    

Ja
n

ar
 

Sh
ku

rt
 

M
ar

s 

P
ri

ll 

M
aj

 

Q
er

sh
o

r 

K
o

rr
ik

 

G
u

sh
t 

Sh
ta

to
r 

Te
to

r 

N
ën

to
r 

D
h

je
to

r 

 
 

Vërejtje 

1 Hartimi i raportit të punës për vitin 2020 
dhe vlerësimi i stafit 

 
Vjetore X            

 

2 Përpilimi i planit të punës dhe detyrat për 
sektoret në DZHE për vitin 2021 

 
Vjetore X            

 

3 Përcjellja e zhvillimit të sektorit privat në 
komunën e Pejës gjatë vitit 2021 dhe 
problemet nga Covid-19  

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 
 

4 Përcjellja e aktiviteteve të Qendrës  Mujore X X X X X X X X X X X X  



Komunale për Biznese – Pejë për vitin 2021 

5 Përcjellja e aktiviteteve të licencave të 
bizneseve (Licenca për Alkoool, për orarin 
e punës, për Taxi, Autobus dhe Vërtetime 
për dëshmi për vitet e përvojes së punës.  
Të dhënat do të përpunohen në baza 
mujore 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X  

6 Mbledhja e statistikave, përcjellja e 
lëvizjeve dhe hulumtimet e kërkesave për 
zhvillimin e produktit turistik në komunën 
e Pejës për vitin 2021 
Të dhënat do të përpunohen në 3 mujore 
sipas ASK  

 

Mujore X X X X X X X X X X X X  

7 Takimet me OJQ-të vendore dhe diskutimi i 
projekteve të tyre dhe bashkpunimet e 
mundshme në projekte komunale 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 
 

8 Bashkëpunimi me donatorë dhe të gjitha 
institucionet e tjera relevante të cilat si 
vëprimtari kanë zhvillimin ekonomik dhe 
turizmin 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 

 

9 Menaxhimi i mediave sociale per 
promovimin e turizmit ne Komunën e Pejës  

 
Mujore X X X X X X X X X X X X 

 

10 Realizimi i projekteve për investime 
kapitale të financuara nga buxheti komunal 

 
Mujore X X X X X X X X X X X X 

 

11 Përcjellja e aktiviteteve në projektin 
ndërkufitar “Majat e Ballkanit” 

 
Mujore X X X X X X X X X X X X 

 

12 Përcjellja e zhvillimit të projektit 
ndërkufitar me Malin e Zi “Accursed 
Mountain”. 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 
 

13 Përcjellja e zhvillimit të projektit 
ndërkufitar me Malin e Zi “Cultural 
heritage”. 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 
 



14 Menaxhimi i Zyrës Informative të Turizmit 
dhe Portës perëndimore 

 

Mujore X X X X X X X X X X X X 
 

15 Të paparapara  Mujore X X X X X X X X X X X X  

                 

                 

                 

 



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  2021

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. 35 2 3 4 3 2 4 5 1 4 3 2 2

Br.Sastan

Nr.proj.

Br.Projekata.

Nr.Viz.

Br.Poseta

Nr.Tak

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Planirano 

za 2021

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

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

Përcjedhja  e realizimit te projekteve  

Pracenje realizacije projekata

36 2 2 3

                    DETYRAT DHE OBLIGIMET TË PUNËS PËR VITIN 2021 - ZADACI  I OBAVEZE ZA 2021 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

34 3 2 43 3 34

2

3

38 3 3 3 3 444 35 32 1

5

3 5448 3 4 5 4 4 3 26 5

6

10 0 1 1 1 11 01 1 11 1

7

60 5 6 6 5 64 5 6 2 7 4 4

24 2

4

3

Përcjedhja realizimit i projekteve personave 

riatdhesuar  

Pracenje realizacije projekata za repatr. Lica 1 23 2 2 3 20 2 2

Takime për integrim

                 Sastanci za Integraciju



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. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr. Tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

Nr.tak.

Br.Sastan

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

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

                  Dipl.Ing.Sabahudin Ciriković

6 4

8

441 1 3 4 3 4 43 23

10

38 3 4 32 4 3 4 3 4 3 2 3

11

28 2 2 3 2 3 3 33 0 22

13

3

1

15

Saradnja-Sastanci sa MZP

Bashkëpunimi-Takimet  me Ministrinë Për Kthime

29 1 2 2 2 3 4 3 4 3 23 0

27 2 32 23 2 3 2 2 0 33

18
47

17

3 5 5 4 45 4 44 4 4 1

                       Shefi I Zyres

9

49 2 4 5 3 3 65 4 3 4 5 5

12

22 1 2 2 2 2 2 2 1 22 2 2

14

Takime për qeshtjet të personave riatdhesum

Sastaci za pitanja Repatriranih lica 3 228 2 3 2 3 2 3 23 2

16

18 1 2

Bashkëpunim - Takimet më MPB dhe Integrime 

Evropjane 

Saradnja-Sastanci sa MUP i MEI 2 0 2 11 2 2 2 2 1



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

PLANI I PUNES PER VITIN 2021 - Buxhet dhe Financa



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

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























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

3 32500000-8 Blerja e Veturave 21.05.2021 1 Blerja e Veturave 85.000,00

4 30000000-9 Furnizim me paisje te  TI te 
cilat nuk jan pjes e kontrates se 
AQP-se

02.03.2021 1 Furnizim me paisje te  TI te 
cilat nuk jan pjes e kontrates se 
AQP-se

30.000,00

76 30000000-9 Blerja e auto ambulances 11.03.2021 1 Blerja e auto ambulances 40.000,00

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT

Për vitin Fiskal

Sipas Nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin 
Publik

2021

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet në AQP jo më vonë se 15 ditë  pas shpalljes së legjislacionit të përvetësimeve

Data e dërgimit në AQP 21.01.2021

Planifikim paraprak

Planifikimi përfundimtar

E rezervuar për AQP

Data e pranimit

 

NENI I.Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)

Emri i AK

Adresa

Qyteti

Telefoni

Email-i

KOMUNA E PEJES

ALEKSANDER MOJSIU P.N

PEJË

03820043405

xheme.berisha@rks-gov.net

Personi kontaktues

Email-i

Kodi Postar

Regjioni

Faksi

URL

Xhemë Berisha

xheme.berisha@rks-gov.net

30000

NENI II.Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal

II.1)KONTRATAT PËR FURNIZIM

1 / 10

22.01.2021



77 33124130-5 Furnizim me Pajisje Mjekesore 19.03.2021 1 Furnizim me Pajisje Mjekesore 52.000,00

92 32500000-8 Blerja e Paragllaijdit me motor 
dhe dy paragllaida pa motor

10.06.2021 1 Blerja e Paragllaijdit me motor 
dhe dy paragllaida pa motor

40.000,00

93 30000000-9 Furnizim me material 
dezinfektues për personel, 
instrumente, pajisje dhe 
hapesira te institucioneve 
publike te Komunës Pejë

17.06.2021 1 Furnizim me material 
dezinfektues për personel, 
instrumente, pajisje dhe 
hapesira te institucioneve 
publike te Komunës Pejë

20.000,00

94 30000000-9 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematlogjike ne 
Laboratorin e QKMF-se

19.08.2021 1 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematlogjike ne 
Laboratorin e QKMF-se

43.000,00

95 30000000-9 Furnizim me filma digjital per 
kabinetin Radiologjik, 
Mamografi.

21.05.2021 1 Furnizim me filma digjital per 
kabinetin Radiologjik, 
Mamografi.

5.000,00

96 32500000-8 Furnizim me me barna per 
barnatoren qendrore te QKMF-
se

24.02.2021 1 Furnizim me me barna per 
barnatoren qendrore te QKMF-
se

51.000,00

97 30000000-9 Furnizim me material per 
mirembajtje dhe servisim te 
sistemit te ujrave dhe 
kanalizimeve

19.04.2021 1 Furnizim me material per 
mirembajtje dhe servisim te 
sistemit te ujrave dhe 
kanalizimeve

10.000,00

98 30000000-9 Furnizim me Pajisje 
Laboratorike

19.03.2021 1 Furnizim me Pajisje 
Laboratorike

21.000,00

99 30000000-9 Furnizim – shtypje me Material 
Administrativ - Mjekesor

25.06.2021 1 Furnizim – shtypje me Material 
Administrativ - Mjekesor

10.000,00

100 30000000-9 Furnizim me material per 
mirembajtjen e objekteve 
Shendetesore

25.03.2021 1 Furnizim me material per 
mirembajtjen e objekteve 
Shendetesore

20.000,00

101 30000000-9 Furnizim me material dhe 
sherbime elektrike per QKMF

15.04.2021 1 Furnizim me material dhe 
sherbime elektrike per QKMF

10.000,00

103 30000000-9 Furnizim me Perde, Roletne, 
Rrjete mbrojtese kunder 
insekteve. Te gjitha keto te 
aplikueshme ne Institucione 
Shendetesore

12.03.2021 1 Furnizim me Perde, Roletne, 
Rrjete mbrojtese kunder 
insekteve. Te gjitha keto te 
aplikueshme ne Institucione 
Shendetesore

10.000,00

108 02100000-5 Furnizim me lëndë Djegëse -
Dru

17.06.2021 1 Furnizim me lëndë Djegëse -
Dru

190.000,00

109 30000000-9 Furnizimi dhe montimi I 
paisjeve per  digjitalizimin e 
teknologjisë në Sallën e 
Asamblesë

02.07.2021 1 Furnizimi dhe montimi I 
paisjeve per  digjitalizimin e 
teknologjisë në Sallën e 
Asamblesë

25.000,00

2 / 10
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110 30000000-9 Furnizimi me pajisje  dhe 
aksesor për SHCK-al

15.07.2021 1 Furnizimi me pajisje  dhe 
aksesor për SHCK-al

7.000,00

111 30000000-9 Furnizim me Kamerat e 
sigurisë së objekteve të SHCK-
al,

22.07.2021 1 Furnizim me Kamerat e 
sigurisë së objekteve të SHCK-
al,

35.000,00

115 30000000-9 Furnizimi me material 
Administrativ per materialet  te 
cilat nuk jan pjes e kontrates se 
AQP-se

05.06.2021 1 Furnizimi me material 
Administrativ per materialet  te 
cilat nuk jan pjes e kontrates se 
AQP-se

30.000,00

117 30000000-9 Furnizimi me materiale për 
mirëmbajtjen e objekteve

02.06.2021 1 Furnizimi me materiale për 
mirëmbajtjen e objekteve

50.000,00

118 16300000-8 Furnizimi me materiale me 
materiale per elektrik

23.06.2021 1 Furnizimi me materiale me 
materiale per elektrik

40.000,00

119 15884000-8 Furnizimi me artikuj ushqimor 
dhe higjenik, për qerdhe. per 
artikujt   te cilat nuk jan pjes e 
kontrates se AQP-se

24.06.2021 1 Furnizimi me artikuj ushqimor 
dhe higjenik, për qerdhe. per 
artikujt   te cilat nuk jan pjes e 
kontrates se AQP-se

50.000,00

124 30000000-9 Furnizim me paisje dhe mjete 
pune per mirembajtje dhe 
gjelberim

10.06.2021 1 Furnizim me paisje dhe mjete 
pune per mirembajtje dhe 
gjelberim

10.000,00

130 30000000-9 Furnizim me paisje per 
laboratoret per shkencat 
Biologjike, Fizike, Kimie

13.07.2021 1 Furnizim me paisje per 
laboratoret per shkencat 
Biologjike, Fizike, Kimie

30.000,00

Totali i Vlerës 914.000,00

II.2)KONTRATAT PËR SHËRBIME

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

52 93000000-8 Shenjezimet ne Komunikacion. 13.07.2021 1 Shenjezimet ne Komunikacion. 45.000,00

104 93000000-8 Servisimi i aparaturave 
stomatologjike

08.04.2021 1 Servisimi i aparaturave 
stomatologjike

5.000,00

105 93000000-8 Servisim i aparateve 
hematologjike, biokimike

19.08.2021 1 Servisim i aparateve 
hematologjike, biokimike

2.500,00

106 93000000-8 Asgjesimi i mbetjeve mjekesore 
dhe stoqeve te barnave me 
skadence

22.09.2021 1 Asgjesimi i mbetjeve mjekesore 
dhe stoqeve te barnave me 
skadence

10.000,00

107 93000000-8 Servisim i kabinetit te RTG 21.07.2021 1 Servisim i kabinetit te RTG 2.000,00
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112 93000000-8 Riparimi ,furnizimi , dhe 
Mirëmbajtja e kamerave të 
qytetit

07.07.2021 1 Riparimi ,furnizimi , dhe 
Mirëmbajtja e kamerave të 
qytetit

50.000,00

113 93000000-8 Riparimi dhe mirëmbajtja e i E-
Kiosqev

08.07.2021 1 Riparimi dhe mirëmbajtja e i E-
Kiosqev

5.000,00

114 93000000-8 Për punësim, kontrata të 
shërbimeve të veqanta

13.07.2021 1 Për punësim, kontrata të 
shërbimeve të veqanta

70.000,00

116 93000000-8 Riparimi dhe mirëmbajtja e 
automjeteve

09.06.2021 1 Riparimi dhe mirëmbajtja e 
automjeteve

100.000,00

120 93000000-8 Mirembajtja e kanaleve te 
hapura

16.06.2021 1 Mirembajtja e kanaleve te 
hapura

10.000,00

121 45000000-7 Pastrimi dhe riparimi i  gureve 
te murrit ne lumen prej Ures se 
Zallit deri tek Ura ne Tranzit

17.06.2021 1 Pastrimi dhe riparimi i  gureve 
te murrit ne lumen prej Ures se 
Zallit deri tek Ura ne Tranzit

5.000,00

122 93000000-8 Mirmbajtja dhe Furnizimim me 
material elektrik  per ndriqim 
publik

09.06.2021 1 Mirmbajtja dhe Furnizimim me 
material elektrik  per ndriqim 
publik

50.000,00

123 93000000-8 Botimi dhe shtypi i Monografise 
se Pejes ne gjuhen angeleze

08.06.2021 1 Botimi dhe shtypi i Monografise 
se Pejes ne gjuhen angeleze

10.000,00

125 93000000-8 Mirembajtja dimerore  e 
rrugeve ne fshatra dhe Qytetin 
e Pejes

13.10.2021 1 Lot 1 - Mirëmbajtja e rrugëve 
në Qytet

35.000,00

2 Lot 2 - Mirëmbajtja e rrugëve të 
fshatrave dhe fshatrat e 
Rugoves

110.000,00

126 93000000-8 Regjistrimi dhe Sigurimi i 
Automjeteve

07.04.2021 1 Regjistrimi dhe Sigurimi i 
Automjeteve

50.000,00

131 93000000-8 Botimi i librit me fotot e bukuris 
se Pejes

23.07.2021 1 Botimi i librit me fotot e bukuris 
se Pejes

12.000,00

132 93000000-8 Sherbime per dizajn grafik , 
promovim, printim - SHCK-se

23.07.2021 1 Sherbime per dizajn grafik , 
promovim, printim - SHCK-se

20.000,00

Totali i Vlerës 591.500,00

II.3)KONTRATAT PËR PUNË
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Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

1 45000000-7 Renovime te Zyrave te 
Administrates - Kadastra, 
Arsimi dhe Kulmi i 
Administrates

10.03.2021 1 Renovime te Zyrave te 
Administrates - Kadastra, 
Arsimi dhe Kulmi i 
Administrates

50.000,00

2 45000000-7 Ndertim i Objektit te 
Administrates QPS-se

25.03.2021 1 Ndertim i Objektit te 
Administrates QPS-se

100.000,00

5 45000000-7 Participimi në projekte me 
donator dhe ministri dhe KEDS

19.04.2021 1 Participimi në projekte me 
donator dhe ministri dhe KEDS

500.000,00

6 45000000-7 Participim me grantin e 
performances DEMOS

10.02.2021 1 Participim me grantin e 
performances DEMOS

350.000,00

22 45000000-7 Asfaltimi i rrugeve ne qytet 15.04.2020 1 Asfaltimi i rrugeve ne qytet   
1.Filip Shiroka, 2.Pandeli Sotiri, 
3.Nexhip Basha, 4.Hamdi 
Berisha, 5.Xhevat Begolli, 
6.Rruga Tringes, 7.Gjin Gazuli, 
8.Konstantini I Madh, 9.Rame 
Lajqi, 10. 2 Korriku 11.Maja e 
Zeze

650.000,00

23 45000000-7 Rregullimi i mbulojes tek 
shtepia e mallrave

24.04.2020 1 Rregullimi I mbulojes tek 
shtepia e mallrave

25.000,00

24 45000000-7 Ndertimi i Objektit per mbathtar 22.05.2020 1 Ndertimi i Objektit per mbathtar 15.000,00

25 45000000-7 Ndertimi i Shtegut per 
Kembesor dhe Bicikliste prej 
Patrikanes deri te TUNELI

25.06.2020 1 Ndertimi i Shtegut per 
Kembesor dhe Bicikliste prej 
Patrikanes deri te TUNELI

150.000,00

26 45000000-7 Ndertim i trotuareve ne 
Fidanishte,te Gjimnazi dhe 
Haxhi ZEKE dhe Qender

18.03.2021 1 Ndertim i trotuareve ne 
Fidanishte,te Gjimnazi dhe 
Haxhi ZEKE dhe Qender

50.000,00

27 45000000-7 Asfaltimi i rrugeve ne Nepole 
,Kosuriq, Gllogjan dhe Llugagji

16.03.2021 1 Asfaltimi i rrugeve ne Nepole 
,Kosuriq, Gllogjan dhe Llugagji

50.000,00

28 45000000-7 Asfaltimi ne Baran i Eperm deri 
te kthesa e Rashiqit 1200 
metra

18.03.2021 1 Asfaltimi ne Baran i Eperm deri 
te kthesa e Rashiqit 1200 
metra

60.000,00

29 45000000-7 Asfalltimi ne Rashiq se bashku 
me Kanalizim 700 metra

28.05.2021 1 Asfalltimi ne Rashiq se bashku 
me Kanalizim 700 metra

35.000,00

30 45000000-7 Asfalltimi ne fshatin Broliq dhe 
Kryshec

24.06.2021 1 Asfalltimi ne fshatin Broliq dhe 
Kryshec

70.000,00

31 45000000-7 Asfaltimi ne Raushiq 17.06.2021 1 Asfaltimi ne Raushiq 40.000,00

32 45000000-7 Asfalltimi ne Lybeniq 10.06.2021 1 Asfalltimi ne Lybeniq 40.000,00

5 / 10

22.01.2021



33 45000000-7 Asfalltimi ne Loxhe 17.06.2021 1 Asfalltimi ne Loxhe  2200 metra 100.000,00

34 45000000-7 Asfaltimi ne Nakull 500 metra 28.06.2021 1 Asfaltimi ne Nakull 500 metra 40.000,00

35 45000000-7 Asfaltimi ne Qyshk dhe trotuari 
S. Ceku

15.04.2021 1 Asfaltimi ne Qyshk dhe trotuari 
S. Ceku

40.000,00

36 45000000-7 Asfaltimi ne Lutogllave 600 
metra

26.03.2021 1 Asfaltimi ne Lutogllave 600 
metra

30.000,00

37 45000000-7 Asfaltimi ne Nabergjan - Zahaq 25.03.2021 1 Asfaltimi ne Nabergjan - Zahaq 150.000,00

38 45000000-7 Asfaltimi ne Treboovic 1300 
metra

03.06.2021 1 Asfaltimi ne Treboovic 1300 
metra

70.000,00

39 45000000-7 Asfalltimi ne Bllagaje 600 metra 17.06.2021 1 Asfalltimi ne Bllagaje 600 metra 30.000,00

40 45000000-7 Asfaltimii ne Jabllanice te vogel 24.06.2021 1 Asfaltimii ne Jabllanice te vogel 40.000,00

41 45000000-7 Asfaltimii ne Jabllanice e 
madhe  1000 metra

25.06.2021 1 Asfaltimii ne Jabllanice e 
madhe  1000 metra

40.000,00

42 45000000-7 Kubezimi dhe Asfaltimi i disa 
rrugeve ne Ramun,Jabllanice e 
Leshanit, Trestenik dhe 
Lutogllav

30.06.2021 1 Kubezimi dhe Asfaltimi i disa 
rrugeve ne Ramun,Jabllanice e 
Leshanit, Trestenik dhe 
Lutogllav

100.000,00

43 45000000-7 Asfaltimi Ne LAGJEN 
BERDYNAJ

17.06.2021 1 Asfaltimi Ne LAGJEN 
BERDYNAJ

30.000,00

44 45000000-7 Asfaltimi ne Novoselle 17.06.2021 1 Asfaltimi ne Novoselle 60.000,00

45 45000000-7 Ndertimi i rezervuarit dhe 
amfiteatrit,kubezimi dhe 
ndertimi I bines ne fshatin Malaj

18.06.2021 1 Ndertimi i rezervuarit dhe 
amfiteatrit,kubezimi dhe 
ndertimi I bines ne fshatin Malaj

25.000,00

46 45000000-7 Asfalltimi ne fshatin Haxhaj - 
Stankaj - BASHKFINANCIM

28.06.2021 1 Asfalltimi ne fshatin Haxhaj - 
Stankaj - BASHKFINANCIM

70.000,00

47 45000000-7 Ndertimi i Rruges ne Shtupeq 
te Madh

05.07.2021 1 Ndertimi i Rruges ne Shtupeq 
te Madh

80.000,00

48 45000000-7 Ndertimi i Rrugeve ne Boge 05.04.2021 1 Ndertimi i Rrugeve ne Boge 180.000,00

49 45000000-7 Ndertimi i mureve mbrojtese te 
gurit ne Rugove - Koshutan, 
Malaj, Shkrel , Rek Allages , 
dhe Bog

16.07.2021 1 Ndertimi i mureve mbrojtese te 
gurit ne Rugove - Koshutan, 
Malaj, Shkrel , Rek Allages , 
dhe Bog

80.000,00

50 45000000-7 Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet 
dhe Fshatra,

14.07.2021 1 Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet 
dhe Fshatra,

100.000,00

51 45000000-7 Ndertimi i Rruges dhe  Ures ne 
fshatin Drelaj

13.05.2021 1 Ndertimi i Rruges dhe  Ures ne 
fshatin Drelaj

50.000,00

53 45000000-7 Ndertimi i mureve mbrojtese te 
gurit, te varrezat, te hidrodrini,

08.06.2021 1 Ndertimi i mureve mbrojtese te 
gurit, te varrezat, te hidrodrini,

60.000,00

6 / 10

22.01.2021



54 45000000-7 Ndertimi imureve mbrojtese te 
Betonit ne 2 
korrik,xh.Kada.Riqard Hol..

31.05.2021 1 Ndertimi imureve mbrojtese te 
Betonit ne 2 
korrik,xh.Kada.Riqard Hol..

60.000,00

55 45000000-7 Kubezimi i shtegut te ecjes ne 
kapeshnice

04.06.2021 1 Kubezimi i shtegut te ecjes ne 
kapeshnice

55.000,00

2 Muri dhe shtegu te ecjes ne 
kapeshnice

40.000,00

56 45000000-7 Asfaltimi i Rrugeve ne 
Vitomirice , Gorozhdevc dhe 
Zllapek

24.06.2021 1 Asfaltimi i Rrugeve ne 
Vitomirice , Gorozhdevc dhe 
Zllapek

160.000,00

57 45000000-7 Participime me donator 25.06.2021 1 Participime me donator 150.000,00

58 45000000-7 Ndertimi i pendes mbi fshatin 
Zahaq (Ramun,Gllavicice)

25.06.2021 1 Ndertimi I pendes mbi fshatin 
Zahaq (Ramun,Gllavicice)

160.000,00

59 45000000-7 Kanale te ujitjes ne Fshatrat e 
Komunes se Pejes

29.06.2021 1 Kanale te ujitjes ne Fshatrat e 
Komunes se Pejes

1.125.000,00

68 45000000-7 Participim me projekte me 
donator per Zhvillim Ekonomik

24.06.2021 1 Participim me projekte me 
donator per Zhvillim Ekonomik

40.000,00

69 45000000-7 Ndricimi i urave dhe Lumit prej 
Ures se Zallit deri te Ura e Gurit

23.06.2021 1 Ndricimi i urave dhe Lumit prej 
Ures se Zallit deri te Ura e Gurit

30.000,00

70 45000000-7 Sinjalizimi i Parqeve 01.07.2021 1 Sinjalizimi i Parqeve 20.000,00

71 45000000-7 Sanimi i shtigjeve ekzistuese 08.07.2021 1 Sanimi i shtigjeve ekzistuese 30.000,00

72 93000000-8 Sinjalizimi Turistik ne Qytetin e 
Pejes

15.07.2021 1 Sinjalizimi Turistik ne Qytetin e 
Pejes

30.000,00

73 45000000-7 Rregullimi i parqeve dhe 
Gjelbrimi ne parkun e Kryshecit 
dhe Buqanit, dhe Tahir Berisha

01.07.2021 1 Rregullimi i parqeve dhe 
Gjelbrimi ne parkun e Kryshecit 
dhe Buqanit, dhe Tahir Berisha

40.000,00

74 45000000-7 Mbjellja e drunjeve ne Qytet 24.06.2021 1 Mbjellja e drunjeve ne Qytet 20.000,00

75 45000000-7 Rregullimi I kanaleve te hapura 
ne Xhemajl KADE,2 
Korrik,Kristal edhe 7 
SHTATOR- Vitomeric, Zatra

21.05.2020 1 Rregullimi I kanaleve te hapura 
ne Xhemajl KADE,2 
Korrik,Kristal edhe 7 
SHTATOR- Vitomeric, Zatra

80.000,00

78 45000000-7 Renovime te objekteve 
SHENDETSORE

09.03.2021 1 Renovime te objekteve 
SHENDETSORE

30.000,00

79 45000000-7 Ndertimi i Fushave te hapur ne 
Llozhan  Doberdol dhe Ruhot

14.05.2021 1 Ndertimi i Fushave te hapur ne 
Llozhan  Doberdol dhe Ruhot

60.000,00

80 45000000-7 Renovimi i Palestres Karagac 06.05.2021 1 Renovimi i Palestres Karagac 40.000,00

81 45000000-7 Renovimi i Qendres Rinore 28.05.2021 1 Renovimi i Qendres Rinore 20.000,00

82 45000000-7 Renovimi i teatrit profesionist 
Istref Begolli

28.05.2021 1 Renovimi i teatrit profesionist 
Istref Begolli

30.000,00
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83 45000000-7 Renovimi i kulmit te Salles ne 
Nabergjane

24.06.2021 1 Renovimi i kulmit te Salles ne 
Nabergjane

23.000,00

91 45000000-7 Renovimi i kulmit ne qenderen 
kulturore NOVOSELL

12.05.2021 1 Renovimi i kulmit ne qenderen 
kulturore NOVOSELL

10.000,00

127 45000000-7 Ndërtimi i ambulantes dhe 
zyres së gjendies civile në 
fshatin       Vitomeric    vazhdim 
i projektit

07.04.2021 1 Ndërtimi i ambulantes dhe 
zyres së gjendies civile në 
fshatin       Vitomeric    Punet 
Finale

150.000,00

2 Ndërtimi i ambulantes dhe 
zyres së gjendies civile në 
fshatin       Vitomeric    KULMI

50.000,00

128 45000000-7 Ndërtimi i Çerdhës së fëmijëve 
në lagjën  Karagaçi në Pejë  
Vazhdim i projektit

31.03.2021 1 Ndërtimi i Çerdhës së fëmijëve 
në lagjën  Karagaçi në Pejë  
Punimi i kulmit

70.000,00

2 Ndërtimi i Çerdhës së fëmijëve 
në lagjën  Karagaçi në Pejë  
punet finale

250.000,00

129 45000000-7 Ndertimi I Shkolles fillore ne 
fshatin Poqeste

02.06.2021 1 Ndertimi I Shkolles fillore ne 
fshatin Poqeste

220.000,00

7 45000000-7 Rregullimi i Parkut Karagac 10.02.2021 1 Rregullimi i Parkut Karagac 65.000,00

8 45000000-7 Ndricimi publik ne rruget   
Adem Jashari, Rruga e UCK-
se, si dhe Konferenca e Bujanit

10.02.2021 1 2.Ndricimi publik ne rruget   
Adem Jashari, Rruga e UCK-
se, si dhe Konferenca e Bujanit

65.000,00

9 45000000-7 Rregullimi urban dhe ndricimi 
publik ne 
Terstenik,Lutogllave,Ruhot

10.02.2021 1 3.Rregullimi urban dhe ndricimi 
publik ne 
Terstenik,Lutogllave,Ruhot

65.000,00

10 45000000-7 Rregullimi urban dhe ndricimi 
publik ne Vitomirice Dubove 
Ozdrim

10.02.2021 1 4.Rregullimi urban dhe ndricimi 
publik ne Vitomirice Dubove 
Ozdrim

65.000,00

11 45000000-7 Trotuari dhe ndricimi publik 
Shkolla Skenderbeu - Katundi i 
ri - Qyshk dhe Kristal

10.02.2021 1 5.Trotuari dhe ndricimi publik 
Shkolla Skenderbeu - Katundi i 
ri - Qyshk dhe Kristal

65.000,00

12 45000000-7 Nabergjan rregullimi i sheshit, 
trotuar dhe ndricim publik

10.02.2021 1 6.Nabergjan rregullimi i sheshit, 
trotuar dhe ndricim publik

65.000,00

13 45000000-7 Rregullimi Sheshit dhe ndricim 
ne Gorozhdevc dhe Llozhan si 
dhe ndricimi publik ne fshatin 
Loxhe, Poqeste dhe Vragoc

10.02.2021 1 7.Rregullimi Sheshit dhe 
ndricim ne Gorozhdevc dhe 
Llozhan si dhe ndricimi publik 
ne fshatin Loxhe, Poqeste dhe 
Vragoc

65.000,00

14 45000000-7 Ndertimi i Tregut ditor, tregut te 
bylmetit si dhe shitjen me 
pakice ne Carshine e gjate

10.02.2021 1 8.Ndertimi i Tregut ditor, tregut 
te bylmetit si dhe shitjen me 
pakice ne Carshine e gjate

65.000,00
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15 45000000-7 Ndricimi publik ne  Kliqine, 
Zahaq, Llabjan,Nakull,rregullimi 
I sheshit dhe kronit ne 
Gllavicice

10.02.2021 1 9.Ndricimi publik ne  Kliqine, 
Zahaq, Llabjan,Nakull,rregullimi 
I sheshit dhe kronit ne 
Gllavicice

65.000,00

16 45000000-7 Ndricimi publik ne Kosuriq dhe 
, dhe ndertimi I shtepise se 
fshatit

10.02.2021 1 10.Ndricimi publik ne Kosuriq 
dhe , dhe ndertimi I shtepise se 
fshatit

65.000,00

17 45000000-7 Ndertimi i Shtepise se fshatit 
ne Jabllanice te vogel

10.02.2021 1 11.Ndertimi i Shtepise se 
fshatit ne Jabllanice te vogel

65.000,00

18 45000000-7 Ndertimi i QMF-së ne Karagac 10.02.2021 1 12.Ndertimi i QMF-së ne 
Karagac

65.000,00

19 45000000-7 Ndertimi i hapesirave  publike   
perreth QKMF-se

10.02.2021 1 13.Ndertimi i hapesirave  
publike   perreth QKMF-se

65.000,00

20 45000000-7 Ndricimi ne lagjen e Gjimnazit 10.02.2021 1 14.Ndricimi ne lagjen e 
Gjimnazit

65.000,00

21 45000000-7 Ndertimi i ndricimit publik dhe 
parkut ne Radavc

10.02.2021 1 15.Ndertimi i ndricimit publik 
dhe parkut ne Radavc

65.000,00

60 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjës ne Radac, Novosellë, 
Katundi i  ri

25.06.2021 1 Rregullimi I infrastrukturës se 
ujitjës ne Radac, Novosellë, 
Katundi i  ri

125.000,00

61 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes  Raushiq, Logjë, Zllopek

11.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes  Raushiq, Logjë, Zllopek

125.000,00

62 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Baran, Rashiq, 
Vranoc, Kotradiq

21.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Baran, Rashiq, 
Vranoc, Kotradiq

125.000,00

63 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne  Llozhan, Doberdol, 
Graboc

17.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne  Llozhan, Doberdol, 
Graboc

125.000,00

64 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes  Leshan , Kerstoc, 
Jabllanicë, Kliqin, Rosujë, 5 
(pesë) llote

17.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes  Leshan , Kerstoc, 
Jabllanicë, Kliqin, Rosujë, 5 
(pesë) llote

125.000,00

65 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne  Nabergjan, Lutogllav, 
Tresteni, Llabian

23.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne  Nabergjan, Lutogllav, 
Tresteni, Llabian

125.000,00

66 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Kosuriq, Glloxhan , 
Nepole, Llugaxhi

17.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Kosuriq, Glloxhan , 
Nepole, Llugaxhi

125.000,00

67 45000000-7 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Zahaq, Poqest, 
Ramun,  Vragoc

17.06.2021 1 Rregullimi i infrastrukturës se 
ujitjes ne Zahaq, Poqest, 
Ramun,  Vragoc

125.000,00

84 45000000-7 Renovim ne  shkollen 
Lutogllave

17.06.2021 1 Renovim ne  shkollen 
Lutogllave

40.000,00
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85 45000000-7 Rrethoja ne shkollen 
Lubeniq,Loxhe,Poqest,Doberd
ol dhe Mulliri i Haxhi Zekes

17.06.2021 1 Rrethoja ne shkollen 
Lubeniq,Loxhe,Poqest,Doberd
ol dhe Mulliri i Haxhi Zekes

23.000,00

86 45000000-7 Renovim ne shkollen 
Ozdrim,Gorazhdevc dhe 
Dardani,

17.06.2021 1 Renovim ne shkollen 
Ozdrim,Gorazhdevc dhe 
Dardani,

25.000,00

87 45000000-7 Renovim ne shkollen Buqan 17.06.2021 1 Renovim ne shkollen Buqan 15.000,00

88 45000000-7 Renovim i nyjeve ne shkollen 
Xhemajl Kada,

23.06.2021 1 Renovim i nyjeve ne shkollen 
Xhemajl Kada,

26.000,00

90 45000000-7 Renovim ne shkollen Smajl 
Hajdari(nyjet sanitare)dhe 
Jabllanice e Vogel

24.06.2020 1 Renovim ne shkollen Smajl 
Hajdari(nyjet sanitare)dhe 
Jabllanice e Vogel

23.000,00

Totali i Vlerës 8.680.000,00

II.4)KONKURSET E PROJEKTIMIT

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

133 93000000-8 Hartimi i projekteve te 
ambulances ne Karagaq & 
Radavc

03.06.2021 1 Hartimi i projekteve te 
ambulances ne Karagaq & 
Radavc

20.000,00

Totali i Vlerës 20.000,00
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Nr Fusha e
auditimit

1 Planifikimi dhe
realizimi i
buxhetit

2 Mallra dhe
Shërbime

3 Mallra dhe
Shërbime

4 Mallra dhe
Shërbime

5 Subvencion e
dhe Transfere

6 Investime
Kapitale

7 Investime
Kapitale



8 Investime
Kapitale

9 Investime
Kapitale

10 Çështjet e
Përbashkëta

11 Çështjet e
Përbashkëta

12 Çështjet e
Përbashkëta

13 Pasutritë
Kapitale dhe jo
Kapitale

14 Llogari të
arketueshm e

15 Detyrime e
papaguara









Rekomandimet e vitit 2019

Kryetari  i  komunës  duhet  të  sigurojë  që  janë  ndërmarrë  të  gjitha  veprimet  e nevojshme
në  mënyrë  që  shpenzimet  të  planifikohen  në  ndarjet  adekuate  të buxhetit apo të bëhet
ridestinimi i mjeteve sipas kërkesave ligjore dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të
bëhet në mënyrë strikte sipas kodeve ekonomike adekuate. Kryetari duhet të sigurojë që para
krijimit të obligimeve fondet janë të buxhetuara  dhe  mjetet  janë  të  zotuara  me  qëllim  të
forcimit  të  disiplines financiare  në  pagesën  e  obligimeve  me  kohë  dhe  evitimin  e
përballijës  me drejtësinë duke eliminuar edhe mundësin e shpenzimeve shtesë.

Kryetari duhet të sigurojë se ndërmarrën aktivitetet e nevojshme sipas rregullave për  lidhjen  e
kontratave  me  kohë  për  shpenzimet  që  kërkojnë  prokurim  dhe menaxherët  e  projekteve  të
veprojnë  në  pajtueshmëri  me  LPP  dhe  Rregullat  e udhëzuesit  operativ  për  prokurimin
publik  për  ndryshimet  e  kushteve  dhe termeve të kontratës. Në të kundërtën duhet të
respektohet dispozita ligjore për ndërprerjen e kontratës kur ka devijim të sasisë apo vlerës mbi
kuotën ligjore.

Kryetari duhet të sigurojë që të aplikohen procedurat adekuate të prokurimit dhe shërbimet  e
sigurimit  të  kontraktohet  me  kompanitë  që  plotësojnë  kriteret  e përcaktuar ligjore të cilat
janë të licencuara dhe të autorizuara në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-004.

Kryetari, duhet të siguroj ndërprerjen e një praktike të tillë të angazhimeve pa procedura të
rekrutimit. Po ashtu, komuna për pozitat e rregullta të punës për të cilat ka nevoja afatgjata
kërkesat ti trajtoj dhe diskutuar me MF dhe t’i adresoj me rastin e planifikimit të buxhetit.

Kryetari  duhet  të  siguroj  se,  drejtoritë  përkatëse  përgatisin  plan  vjetor  për subvencionim
të  OJQ-ve  dhe  se  ndarja  e  buxhetit  bëhet  në  përputhje  me objektivat e përcaktuara.

Kryetari  duhet  të  siguroj  që  në  planifikimi  të  buxhetit  përfshinhen  të  gjitha projektet  që
ekzistojnë  mundësitë  reale  të  realizohen  dhe  të  ndahet  buxhet  i mjaftueshëm për
ekzekutimin  realizimin  e tyre. Gjithashtu, kontrollet duhet të jenë  funksionale  edhe  në  fazën
e  realizimit  të  projekteve,  duke  u  siguruar paraprakisht   se   hyrja   në   obligime
kontraktuale   është   në   përputhje   me planifikimin  e aprovuar dhe ka mjaftueshëm fonde të
zotuara për realizimin e pagesave. Nëse paraqitet nevoja për ri destinim të mjeteve të sigurohet
miratimi paraprak i Kuvendit Komunal.

Kryetari  duhet  të  sigurojë  se  menaxherët  e  projekteve  janë  pajisur  me  njohuri lidhur me
kërkesat specifike për prokurim publik, dhe raportohet për çdo devijim nga termat dhe kushtet e
kontratës. Po ashtu, çdo ndryshim në kushtet e kontratës duhet të arsyetohet në detaje nga
menaxheri i projektit, përgatitet nga prokurimi dhe aprovohet nga ZKA.



Kryetari duhet të siguroj kontrolle dhe monitoroj zbatimin e kërkesave ligjore që
me rastin e kontraktimit të punëve duhet të sigurohet paraprakisht projektet që janë  hartuar  në
përputhje  me  nevojat  dhe  kërkesat  e  parashikuara.  Sigurimi  i

projektit ekzekutiv duhet të shërbej si bazë për fillimin e procesit, zhvillimin e prokurimit  dhe
kontraktimit  të  punëve,  në  të  kundërtën  fillimi  i  procesit  të prokurimit nuk është i lejuar
sipas ligjit. Parapërgatitjet e duhura për një projekt do të kenë efekt në hartimin e specifikimeve
të qarta, duke eliminuar pengesat si të vonesave ashtu edhe të kostove shtesë.

Kryetari duhet të siguroj se menaxherët e kontratave në raportet e tyre ofrojnë informata   të
mjaftueshme   rreth   ecurisë   së   zbatimit   të   kontratave   dhe   të formalizojnë procesin e
shtyrjes së afateve kur ato janë të justifikuara nga ana e komunës.  Po  ashtu,  duhet  të  shtohen
masat  e  kontrollit  dhe  në  rastet  kur  ka vonesa  të  pa  arsyetuara  të  aplikohen  penalet  për
ditët  në  vonesë  dhe  shtohen kontrollet që pagesat të realizohen vetëm atëherë kur punët vërtet
janë pranuar.

Kryetari duhet të siguroj se bëhet planifikim i mirëfilltë i buxhetit, duke forcuar disiplinën
financiare për kryerjen e pagesave me kohë dhe të marr masat e duhura për  menaxhimin
obligimeve  për  të  evituar  proceset  gjyqësore  të  cilat  bartin shpenzime shtesë.

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle shtesë në mënyrë që kontratat tё nënshkruhen vetëm
atëherë  kur  ekzistojnë  fonde  që  sigurojnë  realizimin  e  plotë  të  tyre,  pa marrë parasysh
nëse financimi i tyre është nga të hyrat vetjake apo fonde tjera të financimit.

Kryetari  duhet  të  duhet  të  rishikojë  arsyet  për  dështimin  e  kontrolleve  dhe  të marrë masa
dhe veprime për forcimin e tyre, në mënyrë që të gjitha aktivitetet e prokurimit të zhvillohen në
përputhje të plotë me kërkesat e LPP-së. Periudha e vlefshmërisë së sigurimit mbi ekzekutimin e
kontratës duhet të zbatohen sipas ligjit

Kryetari  duhet  të  sigurohet  që  menaxhimi  i  pasurisë  jo  financiare  bëhet  në përputhje me
Rregulloren 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare dhe të siguroj se të gjitha pasuritë
e komunës janë identifikuar dhe regjistruar saktë në regjistrat përkatës të pasurive komunale
dhe janë prezantuar drejt me vlerë neto në PFV.

Kryetari duhet të sigurojë që shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha opsionet  e mundshme,
duke   vendosur   politika   me   qëllim   të   rritjes   së   efikasitetit   në mbledhjen  e  të
arkëtueshmeve.  Po  ashtu,  duhet  shqyrtuar  të  gjitha  masat  në pajtim   me   ligjin,   ndaj
operatorëve   të   cilët   nuk   i   përmbushin   obligimet kontraktuale.

Kryetari  duhet  të  ngritë  kontrolle  shtesë  për  tu  siguruar  se  të  gjitha  faturat  e pranuara
paguhen  brenda  afatit  të paraparë  ligjor  me  qëllim të  menaxhimit  të obligimeve të
papaguara.









Komuna e Pejës

Për:Zyren Kombëtare të Auditimit

Nga: Zt Gazmend Muhaxheri Kryetar i Komunës së Pejës

1 Planifikimi dhe realizimi i
buxhetit

Siç kemi paraqitur te theksimi i çështjes, Komuna në vitin 2019
 përmes vendimeve gjyqësore ka paguar dhe regjistruar shpenzime në
vlerë prej 515,036€ në kategori ekonomike jo adekuate, si në vijim:
• Pagesa në vlerë prej 492,047€8 për “Rimorkim, tërheqjen e
automjeteve të parkuar jashtë ligjit apo atyre të aksidentuar dhe bartja
deri tek vend parkingu” ishte paguar nga kategoria e investimeve
kapitale, por që për nga natyra i takon kategorisë mallra dhe shërbime;
• Pagesa në vlerë prej 4,981€9 për gjobën e shqiptuar për mos zbatim
të Aktvendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil
të Kosovës ishte paguar nga kategoria e investimeve kapitale, por që
për nga natyra i takon kategorisë mallra dhe shërbime; dhe
• Pagesa në vlerë prej 18,008€10 për kompensimin e pagave mujore,
për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës ishin paguar nga
kategoria mallra dhe shërbime, por që për nga natyra i takon
kategorisë paga dhe mëditje.

Kryetari  i  komunës  duhet  të  sigurojë  që
janë  ndërmarrë  të  gjitha  veprimet  e
nevojshme  në  mënyrë  që  shpenzimet  të
planifikohen  në  ndarjet  adekuate  të buxhetit
apo të bëhet ridestinimi i mjeteve sipas
kërkesave ligjore dhe që pagesa dhe regjistrimi
i shpenzimeve të bëhet në mënyrë strikte sipas
kodeve ekonomike adekuate. Kryetari duhet të
sigurojë që para krijimit të obligimeve fondet
janë të buxhetuara  dhe  mjetet  janë  të
zotuara  me  qëllim  të  forcimit  të  disiplines
financiare  në  pagesën  e  obligimeve  me  kohë
dhe  evitimin  e  përballijës  me drejtësinë duke
eliminuar edhe mundësin e shpenzimeve
shtesë.

Obligimet
kontigjente sipas
PVF-ve jane ne
zvogelim, deri me
tani ka pase
dukshem renie te
obligimeve
kontigjiente, edhe
ne rastin kur ka do
te ekzekutohen
prej kategorive
perkatese,

Pazbatuar

Plani I Veprimit Per Zbatimin  e Rekomandimeve I rishikuar me 30 Shtator  të dhëna në raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit

Nr. Komponenta e auditimit
(kapitulli) Gjetja Rekomandimi

Veprimet e
planifikuara për
tu ndërmarrë

STATUSI



2 Mallra dhe Shërbime

Komuna ka nënshkruar kontratën kornizë për mirëmbajtje dimërore të
rrugëve për fshatrat e Komunës së Pejës (LOT II) për 36 muaj në vlerë
të parashikuar me çmim të përafërt të këtyre shërbimeve prej 89,100€,
kurse për periudhën vjetore vlera e përafërt është 29,700€ e
parashikuar po ashtu në çmimin e kontratës, duke i bashkëangjiurt
edhe listën e rrugëve të fshatrave përafërsisht 110km, ku nuk përfshihej
zona e Rugovës. Mirëpo edhe pse nuk ishte paraparë në dosjen e
tenderit dhe nuk ishte përfshirë në kontratë mirëmbajta e rrugëve në
Regjionin e Rugovës (për 9 lokacione me gjatësi 27.74km) komuna
kishte shfrytëzuar të njëjtën kontratë duke paguar 29,646€13, me një
tejkalim mbi 70% të vlerës indikativë vjetore apo mbi 41% të vlerës
totale të kontratës.

Kryetari duhet të sigurojë se ndërmarrën
aktivitetet e nevojshme sipas rregullave për
lidhjen  e  kontratave  me  kohë  për
shpenzimet  që  kërkojnë  prokurim  dhe
menaxherët  e  projekteve  të  veprojnë  në
pajtueshmëri  me  LPP  dhe  Rregullat  e
udhëzuesit  operativ  për  prokurimin  publik
për  ndryshimet  e  kushteve  dhe termeve të
kontratës. Në të kundërtën duhet të
respektohet dispozita ligjore për ndërprerjen e
kontratës kur ka devijim të sasisë apo vlerës
mbi kuotën ligjore.

Do te lajmrohen te
gjithe mbikqyresit e
kontratave se
pergjegjesia I takon
menaxherit te
kontrates per
mbikqyrjen e
kontrates prej lidhjes
se saj e deri ne
perfundimin e saj,
do te kete kujdes te
vecante edhe ne
certifikimin e
pagesave.

Zbatuar

3 Mallra dhe Shërbime

Komuna ka nënshkruar kontratë me kompaninë publike
për shërbime të mirëmbajtjes dhe sigurimin e objekteve komunale,
duke bërë pagesë për çdo muaj për pagat e punonjësve për shërbimet e
kryera14 (pastrimi dhe sigurimi i objekteve). Këtë formë të kontraktimit
komuna e kishte mbështetur në interpretimin publik nga KRPP-ja15, si
dhe në blerjen e shërbimeve për rastet që kanë përjashtim nga zbatimi i
legjislacionit që rregullon prokurimi publik, të ashtuquajtura blerje
brenda shtëpisë.
Megjithatë, në regjistrin e biznesit kemi vërejtur se për shërbimet e
sigurimit kompania nuk e kishte të paraparë ushtrimin e veprimtarisë
për sigurimin e objekteve. Në sigurimin e objekteve komunale ishin të
angazhuar 55 punonjës, nga këta vetëm për 19 punonjës na janë ofruar
licencat.

Kryetari duhet të sigurojë që të aplikohen
procedurat adekuate të prokurimit dhe
shërbimet  e  sigurimit  të  kontraktohet  me
kompanitë  që  plotësojnë  kriteret  e
përcaktuar ligjore të cilat janë të licencuara
dhe të autorizuara në pajtim me Ligjin Nr.
04/L-004.

Do te fillojne
procedurat e
licensimit te
kompanise 100%
Komunale  KRM
Ambienti

Pjeserisht
zbatuar

4 Mallra dhe Shërbime

Komuna gjatë vitit 2019 kishte angazhuar 58 punonjës me MSHV.
 Prej tyre gjashtë janë angazhuar me Ligjin e Punës dhe 52 prej tyre
ishin bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil.Për 52 punonjës komuna nuk
ka zhvilluar ndonjë procedurë formale (të thjeshtëzuar) të rekrutimit,
përkundër që neni 12 pika 4 të LSHC Nr.03/L-149, përcakton që
emërimet me afat të caktuar për një periudhë më të shkurtër se gjashtë
muaj do të bëhen në bazë të kontratave të quajtura “Marrëveshje për
shërbime të veçanta” të cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrimet dhe për
të cilat zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit”.
Angazhimet e tilla lejohen të bëhen vetëm për punë specifike dhe në
kushte të veçanta e të paparashikuara. Këta punonjës ishin të
angazhuar kryesisht për pozita të rregullta të punës16. Për më tepër në
pesë raste komuna brenda vitit ka lidhur dy marrëveshje me të njëjtit
persona, duke marr shërbimet e njëjta për një periudhë më të gjatë se
gjashtë muaj brenda vitit.

Kryetari, duhet të siguroj ndërprerjen e një
praktike të tillë të angazhimeve pa procedura
të rekrutimit. Po ashtu, komuna për pozitat e
rregullta të punës për të cilat ka nevoja
afatgjata kërkesat ti trajtoj dhe diskutuar me
MF dhe t’i adresoj me rastin e planifikimit të
buxhetit.

Ne vitin 2020 nuk
ka asnje rast te
lidhjes se kontratave
per sherbime te
vecanta

ZBAtuar



5 Subvencione dhe Transfere

Sipas nenit 6 të Rregullores MF-Nr.04/2017
 mbi Kriteret Standardet dhe Procedurat e Financimit publik të OJQ-ve
(Plani Vjetor i Mbështetjes Financiare) kërkohet: “Ofruesit e
mbështetjes financiare përgatisin pjesën e planit vjetor të mbështetjes
financiare për OJQ-të më së largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit
vjetor dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të mirë pranë
Zyrës së Kryeministrit”.
Komuna nuk kishte përgatitur plan vjetor (2019) të mbështetjes
financiare për OJQ-të. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe
Drejtoria e Shëndetësisë të cilat ofrojnë mbështetje financiare për OJQ-
të, kishin dështuar në përgatitjen e planit vjetor.

Kryetari  duhet  të  siguroj  se,  drejtoritë
përkatëse  përgatisin  plan  vjetor  për
subvencionim  të  OJQ-ve  dhe  se  ndarja  e
buxhetit  bëhet  në  përputhje  me objektivat e
përcaktuara.

Drejtorite perkatese
jane ne proces te
hartimit te planeve
per subvencione dhe
si te tilla do te
raportohen prane
zyres per qeverisje
te mire te
Kryeministrit

Pa zbatuar

6 Investime Kapitale

Sipas nenit 16 pika 9 të Ligji Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës
së Kosovës për vitin 2019’ Ndryshimet në shumat e alokuara për
projektet ekzistuese apo zëvendësimin e projekteve kapitale të
komunave, të prezantuara në tabelën 4.2, dhe projektet nga fondet e
bartura nga vitet paraprake si dhe të regjistruara në SIMFK duhet të
aprovohen paraprakisht nga Kuvendi Komunal. Ato ndryshime
regjistrohen në SIMFK nga ministri në afat prej pesë ditësh nga
pranimi i aprovimit të dhënë nga ana e Kuvendit Komunal.Në 1717
raste, komuna ka realizuar pagesa në vlerë prej 455,393€ për projekte
kapitale duke mos siguruar paraprakisht aprovimin e Kuvendit
Komunal për ridestinim të mjeteve. Në këto raste mjetet ishin përdor
nga projektet tjera ekzistuese duke anashkaluar kërkesën ligjore të
Ligjit të Buxhetit.

Kryetari  duhet  të  siguroj  që  në  planifikimi
të  buxhetit  përfshinhen  të  gjitha projektet
që  ekzistojnë  mundësitë  reale  të  realizohen
dhe  të  ndahet  buxhet  i mjaftueshëm për
ekzekutimin  realizimin  e tyre. Gjithashtu,
kontrollet duhet të jenë  funksionale  edhe  në
fazën  e  realizimit  të  projekteve,  duke  u
siguruar paraprakisht   se   hyrja   në   obligime
kontraktuale   është   në   përputhje   me
planifikimin  e aprovuar dhe ka mjaftueshëm
fonde të zotuara për realizimin e pagesave.
Nëse paraqitet nevoja për ri destinim të
mjeteve të sigurohet miratimi paraprak i
Kuvendit Komunal.

Ekzekutivi deri me
tani ka bere 4
transfere permes
Asamblese
Komunale si dhe
procesi I rishikimit e
ka ndihmu
Komunen per
rregullimet e
mbrendshme

Pjeserisht
zbatuar

7 Investime Kapitale

Në një pagesë për kontratën19 jo kornizë kemi vërejtur devijime apo
ndryshime të sasive të realizuara nëpër disa pozicione, duke i
rritur/zvogëluar mbi 10% sasinë e kontraktuar, por pa ndryshuar
çmimin total të kontratave përkatëse. Për këto ndryshime nuk ishin
marrë aprovimet e nevojshme nga ZKA ashtu siç kërkohet me nenet
61.21, 61.22 dhe 61.23 të rregullave dhe udhëzuesit operativ për
prokurimin publik.

Kryetari  duhet  të  sigurojë  se  menaxherët  e
projekteve  janë  pajisur  me  njohuri lidhur me
kërkesat specifike për prokurim publik, dhe
raportohet për çdo devijim nga termat dhe
kushtet e kontratës. Po ashtu, çdo ndryshim në
kushtet e kontratës duhet të arsyetohet në
detaje nga menaxheri i projektit, përgatitet nga
prokurimi dhe aprovohet nga ZKA.

Do te kete kontrolle
strikte ne
menaxhimin e
kontratave,
ndryshimet e
arsyeshnme dhe te
domosdoshme do te
behen vetem me
aprovimin e ZKA-
se.

Zbatuar



8 Investime Kapitale

Neni 20 pika 10 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (UOPP)
kërkon qëSpecifikat teknike për kontratën e punës, duhet të përfshijnë
një projekt ekzekutues si pjesë substanciale të veten″. Ndërsa pika 13
″Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e projektit
ekzekutues dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet
specifikave teknike të cilat janë pjesë e dosjes së tenderit″. Asnjë
Autoriteti Kontraktues nuk i lejohet që të lëshojë dokumentacionin e
tenderit pa bashkangjitur përshkrimin e hollësishëm të projektit. Në
1720 kontrata pune të nënshkruara, komuna nuk kishte hartuar projekt
ekzekutiv, por kishte iniciuar proceduarat e prokurimit duke përgatitur
vetëm paramasën dhe parallogarinë. Sipas zyrtarëve në mungesë të
mjeteve financiare projektet ekzekutive hartohen vetëm në rastet kur
kostoja e investimeve është shumë herë më e lartë se kostoja e projektit

Kryetari duhet të siguroj kontrolle dhe
monitoroj zbatimin e kërkesave ligjore që me
rastin e kontraktimit të punëve duhet të
sigurohet paraprakisht projektet që janë
hartuar  në  përputhje  me  nevojat  dhe
kërkesat  e  parashikuara.  Sigurimi  I projektit
ekzekutiv duhet të shërbej si bazë për fillimin e
procesit, zhvillimin e prokurimit  dhe
kontraktimit  të  punëve,  në  të  kundërtën
fillimi  i  procesit  të prokurimit nuk është i
lejuar sipas ligjit. Parapërgatitjet e duhura për
një projekt do të kenë efekt në hartimin e
specifikimeve të qarta, duke eliminuar
pengesat si të vonesave ashtu edhe të kostove
shtesë.

Komuna do te
shfrytezoje
kapacitetet e saj per
hartimin e
projekteve, projektet
me karaktet detaj per
ndertimet e larta do
te kontraktohen
outsource.

Pjeserisht
zbatuar

9 Investime Kapitale

   Në gjashtë21 kontrata për projekte kapitale është identifikuar se
punimet nuk ishin realizuar sipas afateve të përcaktuara me kontratë,
vonesat ishin deri në një vit. Në asnjë rast nuk ishin marrë aprovimet e
nevojshme për zgjatjen e periudhës së ekzekutimit si dhe nuk ishte bërë
kërkesa për zgjatjen afatit të sigurimit të ekzekutimit.

Kryetari duhet të siguroj se menaxherët e
kontratave në raportet e tyre ofrojnë informata
të   mjaftueshme   rreth   ecurisë   së   zbatimit
të   kontratave   dhe   të formalizojnë procesin e
shtyrjes së afateve kur ato janë të justifikuara
nga ana e komunës.  Po  ashtu,  duhet  të
shtohen  masat  e  kontrollit  dhe  në  rastet
kur  ka vonesa  të  pa  arsyetuara  të  aplikohen
penalet  për  ditët  në  vonesë  dhe  shtohen
kontrollet që pagesat të realizohen vetëm
atëherë kur punët vërtet janë pranuar.

Do te fillon
ndeshkimi i
operatoreve
ekonomik te cilet
jane ne vonese

Pa zbatuar

10 Çështjet e Përbashkëta

Në vitin 2019 janë realizuar pagesa bazuar në vendimet gjyqësore sipas
nenit 40 LMFPP në vlerë prej 862,899€. Ne kemi testuar pesë pagesa
në vlerë 684,723€ ku borxhi kryesor ishte 537,721€ dhe kemi gjetur se
këto pagesa janë përcjell me shpenzime shtesë prej 147,002€ si në
vijim:

Kryetari duhet të siguroj se bëhet planifikim i
mirëfilltë i buxhetit, duke forcuar disiplinën
financiare për kryerjen e pagesave me kohë
dhe të marr masat e duhura për  menaxhimin
obligimeve  për  të  evituar  proceset  gjyqësore
të  cilat  bartin shpenzime shtesë.

Te gjitha pagesat do te
kryhen me kohe ne
menyre qe te mos kete
ndeshkime shtese.

Pa zbatuar

11 Çështjet e Përbashkëta

Sipas nenit 37.1 të LMFPP : “Organizata buxhetore nuk ndërmerr asnjë
obligim gjatë vitit aktual fiskal në një shumë që i tejkalon fondet e
ndara
Komuna kishte lidhur kontrata me zotime të pa mjaftueshme të
mjeteve. Për kontratën “Ndërtimi i shkollës së Artit faza II” në vlere
441,751€, zotimi i mjeteve ishte 156,000€ dhe për kontratën
“Rregullimi i qendrës së qytetit″në vlerë prej 519,005€, zotimi i mjeteve
ishte 166,336€.

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle shtesë në
mënyrë që kontratat tё nënshkruhen vetëm
atëherë  kur  ekzistojnë  fonde  që  sigurojnë
realizimin  e  plotë  të  tyre,  pa marrë parasysh
nëse financimi i tyre është nga të hyrat vetjake
apo fonde tjera të financimit.

Kontratat do te lidhen
ne momentin e
sigurimit te fondeve,
organizata buxhetore
nuk do te hyn ne
obligime pa fondet e
parapara.

Pjeserisht
zbatuar



12 Çështjet e Përbashkëta

Sipas Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik
 neni 30 (Siguria e Ekzekutimit) pika 30.6 e ka definuar se ″Siguria e
Ekzekutimit është paraparë të mbështetë përmbushjen e kontratës, dhe
mbetet valide për një periudhë prej 30 ditë pas kompletimit të
kontratës
• Te kontrata “Rregullimi i qendrës së qytetit” 519,005€, sigurimi i
ekzekutimit nuk e mbulonte kërkesën ligjore të validitetit për një
periudhë prej 30 ditë pas kompletimit të kontratës; dhe
• Në dosjen e tenderit për kontratën kornizë “Mirëmbajtja Verore e
Rrugëve” në vlerë 237,851€ ishte kërkuar siguria e ekzekutimit në afat
prej 37 muaj. Përfituesi i kontratës ka depozituar sigurinë e
ekzekutimit të tenderit vetëm për 365 ditë. Pas identifikimit të rastit
nga auditorit, komuna ka ndërmarr masa duke e vazhduar sigurinë e
ekzekutimit me dt. 29.10.2019 për periudhën e kontratës ( 28.05.2020
deri me 27.06.2022)

Kryetari  duhet  të  duhet  të  rishikojë  arsyet
për  dështimin  e  kontrolleve  dhe  të marrë
masa dhe veprime për forcimin e tyre, në
mënyrë që të gjitha aktivitetet e prokurimit të
zhvillohen në përputhje të plotë me kërkesat e
LPP-së. Periudha e vlefshmërisë së sigurimit
mbi ekzekutimin e kontratës duhet të zbatohen
sipas ligjit

Te gjitha dosjet e
prokurimit do te
jene konform LPP-
se.

Zbatuar

13 Pasutritë Kapitale dhe jo
Kapitale

         Në regjistrin e SIMFK ishin të regjistruara pagesat në vlerë
123,308€ për shërbimet e kontraktuara “Larja dhe fshirja e rrugëve,
mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbra, varrezave dhe mirëmbajtja e
ndriçimit publik”;• Në regjistrin e SIMFK nuk ishte regjistruar vlera e
financimit 135,698€ në objektin e SHFMU “Hil Mosi” Jabllanicë e
Vogël, financuar nga projekti “Auditimi energjetik i ndërtesave publike
dhe ndërmarrje të tjera të obligueshme programi mbështetës- Zbatimi i
masave të efiçiencës së energjisë në objektet publike (III)”23. Pas
identifikimit nga auditori, komuna këtë pasuri e ka regjistruar në
regjistrin e SIMFK, me datë 08.07.2020
• Furnizimet nga kodet e mobilieve dhe pajisjeve për vitin 2019 ishin
77,082€, përderisa të regjistruara në e-pasuri ishin vetëm 15,010€, të
paregjistruara në regjistrin kontabël ishin në vlerë 62,072€; dhe •
Pasuria nën 1,000€ nuk ishte raportuar saktë në PFV, për shkak se nuk
ishte kalkuluar zhvlerësimi, siç kërkohet me rregulloren 02/2013 me
nenin 22 dhe 24.3. Zyrtari i pasurisë nuk i kishte evidentuar të dhënat
në softuerin e-pasuria – moduli regjistri kontabël, ku duhet të
aplikohej edhe zhvlerësimi për pajisjet nën 1,000€. Raportimi i
pasurisë me kosto historike sipas zyrtarëve përgjegjës ka ardhur si
rezultat i problemeve me migrimin e të dhënave nga sistemi i vjetër,
mirëpo nga vrojtimet tona kjo ka të bëjë edhe me neglizhencën e
zyrtarëve për tu ballafaquar me problemet

Kryetari  duhet  të  sigurohet  që  menaxhimi  i
pasurisë  jo  financiare  bëhet  në përputhje me
Rregulloren 02/2013 për menaxhimin e
pasurisë jo financiare dhe të siguroj se të gjitha
pasuritë e komunës janë identifikuar dhe
regjistruar saktë në regjistrat përkatës të
pasurive komunale dhe janë prezantuar drejt
me vlerë neto në PFV.

Rastet e
identifikuara nga
auditori jane
rregullu si dhe do te
insistohet ne
rregullimin final te
regjistrit te pasurive
do te kerkohet
ndihme dhe nga
partneret si Usaid -
TEAM me qellim te
rregullimit te kesaj
fushe mjaft sfiduese.

Zbatuar



14 Llogari të arketueshme

Komuna e Pejës kishte llogari të arkëtushme në vlerë 17,938,351€,
krahasuar me vitin 2018 kishte rritje prej 302,461€ apo 2%. Komuna
kishte ndërmarrë veprime përmes përmbaruesve dhe kishte lidhur
marrëveshje me konsumatorë për pagesë të borxheve me këste. Efektet
në mbledhje e të arkëtueshmeve priten të reflektojnë në vitet në vijim.

Kryetari duhet të sigurojë që shqyrtohen në
mënyrë aktive të gjitha opsionet  e mundshme,
duke   vendosur   politika   me   qëllim   të
rritjes   së   efikasitetit   në mbledhjen  e  të
arkëtueshmeve.  Po  ashtu,  duhet  shqyrtuar
të  gjitha  masat  në pajtim   me   ligjin,   ndaj
operatorëve   të   cilët   nuk   i   përmbushin
obligimet kontraktuale.

Do te inicohen rastet
permes permbarimit
dhe mekanizmave
tjere per vjelje te
detyrueshme.

Pjeserisht
zbatuar

15 Detyrime e papaguara

Neni 39 i LMFPP përcakton ZKF-në e organizatës buxhetore
përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e vlefshme të paguhet brenda
30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës ose kërkesës për pagesë.
Në 11 raste në pagesën e faturave të pranuara në shumë 134,098€,
kishte vonesa deri në dy muaj pas afatit ligjor

Kryetari  duhet  të  ngritë  kontrolle  shtesë  për
tu  siguruar  se  të  gjitha  faturat  e pranuara
paguhen  brenda  afatit  të paraparë  ligjor  me
qëllim të  menaxhimit  të obligimeve të
papaguara.

Ne 6 mujorin e pare
Komuna ka tregu
progres ne pagesen
me kohe te faturave,
nje gje e tille do te
monitorohet.

Pjeserisht
zbatuar
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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 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

KUVENDI KOMUNAL PEJË
I.Numër:01-112/01-118540, datë: 28.Dhjetor 2020.

Bazuar në nenin 11 dhe nenin 12 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 pika c) të Ligjit Nr. 03/L-040 për
Vetëqeverisjen Lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 28, dt. 04 qershor 2008"),
nenin 5 pika (i) të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat, nenin 95 të  Ligjit të Punës Nr.
03/L-212, dhe nenit 13 paragrafi 1 pika 1.8 dhe nenit 20 paragrafi 1 pika 1.4. paragrafi 1
pika 1.4. të Statutit të Komunës së Pejës, I.Numër:01-016/01-413431, dt. 30 Shtator 2020,
Kuvendi Komunal në Pejë, pas procedurës së diskutimit publik, në takimin e mbajtur me datë 29
Janar 2021, miratoi këtë

RREGULLORE
Nr. 01/2020

PËR PLOTËSIMIN E RREGULLORES KOMUNALE NR. 03/2016 MBI TË DREJTAT,
DETYRAT, PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE DHE MATERIALE, MUNGESAT NGA
PUNA TË PUNONJËSVE NË INSTITUCIONET EDUKATIVO ARSIMORE DHE
AFTËSUESE NË KOMUNËN E PEJËS.

Neni 1

Në nenin 5 shtohen paragrafët me tekstin si në vijim:

10. Është i ndaluar çdo kontakt fizik i padëshirueshëm me konotacion seksual, ngacmim apo
abuzim seksual ndaj nxënëses ose nxënësit, si dhe koment ose sugjerim të padëshiruar seksual i
drejtuar ndaj saj ose tij.

11. Është i ndaluar çfarëdo kontakti me nxënëse ose nxënës përmes komunikimit në distancë me
rrjet telefonik ose internet, përpos për çështje ekskluzivisht mësimore.

12. Secili punonjës që ka informatë lidhur me veprimet nga paragrafi 10 e 11 të këtij neni,
është i detyruar që menjiherë të informoj - raportojë Drejtorin ose Zëvendës Drejtorin e
shkollës. Çdo vonesë për informim gjegjësisht raportim për rastin paraqet shkelje të rëndë -
serioze të detyrave të punës me përgjegjësi disciplinore.

13. Për çdo komunikim në distancë për çështjet mësimore kujdestari i klasës ose mësimdhënësi
duhet paraprakisht t'i informojë Drejtorin ose Zëvendës Drejtorin e shkollës.

14. Është i ndaluar qëndrimi në çfarëdo hapësire të objektit shkollor dhe jashtë saj i një punonjësi
të institucioneve edukative arsimore me vetëm një nxënëse ose nxënës.
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Neni 2

Në nenin 6 shtohen paragrafet me tekstin si në vijim:

20. Drejtori i shkollës është i obliguar ta njoftojë menjëherë Drejtorinë Komunale të Arsimit ,
Zyrën e Kryetarit, Policinë dhe Prokurorinë e Shtetit, për cilindo rast të shënuar në paragrafët 10
dhe 11 nga neni 2 i kësaj Rregullore. Çdo vonesë ose mos raportimin i rastit në te gjitha këto
institucione do të konsiderohet shkelje e rëndë-serioze e detyrave të punës.

21. Në rast se dhe vetëm atëherë kur Drejtori nuk mund të njoftoj këto institucione përmes
mjeteve të komunikimit, i njëjti duhet të njoftoj ato përmes lajmërimit të drejt për drejt të
institucionet. Personi që bënë njoftimin duhet të disponoi me dëshmi për rastin, të cilat i
dorëzon institucionit përkatës. Mos njoftimi dhe fshehja apo mosparaqitja e dëshmive për
rastin, përveç përgjegjësisë disiplinore përbën bazë edhe për inicimin/lajmërimin për procedim
penal.

Neni 3

Në nenin 7 shtohen paragrafi me tekstin si në vijim:

10. Zëvendës Drejtori i shkollës është i obliguar ta njoftojë menjëherë Drejtorin e Shkollës,
Drejtorinë Komunale të Arsimit, Zyrën e Kryetarit, Policinë dhe Prokurorinë e Shtetit, për
cilindo rast të shënuar në paragrafët 10 dhe 11 nga neni 2 i kësaj Rregullore. Çdo vonesë për
informim - raportim apo mos raportimi i rastit do të konsiderohet shkelje e rëndë-serioze e
detyrave të punës.

11. Në rast se dhe vetëm atëherë kur Zëvendës Drejtori nuk mund të njoftoj këto institucione
përmes mjeteve të komunikimit, i njëjti duhet të njoftoj ato përmes lajmërimit të drejt për drejt të
institucionet.

Neni 4

Në nenin 25 shtohet paragrafi me tekstin si në vijim:

3.1. Çdo veprim i përcaktuar me nenin 2, nenin 3 dhe nenin 4 të kësaj Rregullore konsiderohet
shkelje e rëndë-serioze e detyrave të punës deri sa përveç shkeljeve të detyrave dhe
përgjegjësive, përgjegjësia penale nuk absorbohet nga ndjekja e procedurës disiplinore.

Neni 5

Në nenin 28 shtohet paragrafi me tekstin si në vijim:

4. Çdo akt/veprim i raportuar i cili është përcaktuar me nenin 2, nenin 3 dhe nenin 4 të kësaj
Rregullore është bazë për caktimin e masës disiplinore të suspendimit të përkohshëm, deri me
përfundimin e rastit. Personelit të raportuar rreptësisht i ndalohet qasja në objektin shkollor dhe
kontakti me punonjësit e institucionit dhe me nxënësit e shkollës në objekt ose në oborrin e
shkollës. Inicimi i procedurës disiplinore ndaj përgjegjësit nuk e absorbon përgjegjësinë penale
të tij/saj.
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Neni 6

Neni 35 te pika 1.1 pas fjalisë (...së punonjësit të Institucionit arsimor), i shtohet edhe kjo fjali:
Orët e humbura kompensohen sipas dispozitave të Udhëzimit Administrativ të MASHT (I)
42/2005, dt.28.09.2005, Kompensimi i orëve të parealizuara nga mësimdhënësi.

Neni 7

Të gjitha dispozitat tjera nga rregullorja bazë mbesin në fuqi.

Neni 8

Kjo Rregullore hynë në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të
Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe 7 (shtatë) ditë pas publikimit në gjuhë
zyrtare në web faqen e Komunës.

KRYESUES I I  KUVENDIT,
Dr. Islam Husaj
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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 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

KUVENDI I KOMUNËS- PEJË
I.Numër:_______, ______2021.

Në bazë të nenit 11, nenit 12 paragrafi 1 dhe paragrafi 2. shkronja (b) dhe nenit 40 paragrafi 1 dhe
paragrafi 2 shkronja a) të Ligjit Nr.03/L -040 Për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.28. date 04.Qershor 2008”) dhe nenit 18 paragrafi  2.të
Statutit të Komunës së Pejës, I.Numër: 01-016/01-413431 datë: 30. Korrik 2020, Kuvendi i Komunës -
Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë: _____________2021, miraton këtë:

Draft
RR E G U LL O R E

Nr.___/202_
PËR PUNËN E KUVENDIT TË KOMUNËS SË PEJËS

I.Dispozitat e përgjithshme

Neni 1
Qëllimi

1. Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra e organizimit dhe funksionimit të Kuvendit të
Komunës së Pejës, të organeve të tij: komiteteve obligative, konsultative, komisioneve dhe
trupave të tjerë të formuar nga Kuvendi për ushtrim të kompetencave dhe përgjegjësive të
Kuvendit.

2. Kjo Rregullore përcakton të drejtat dhe detyrat e këshilltarëve (anëtarëve) të kuvendit,
udhëheqësve të grupeve të këshilltarëve (anëtarëve), rregullat e rendit dhe të mirësjelljes së
këshilltarëve (anëtarëve) të Kuvendit të Komunës, procedurat e pjesëmarrjes së qytetarëve në
seancat e Kuvendit, si dhe çështjet tjera me rëndësi për punën e Kuvendit të Komunës së Pejës.

3. Çështjet që lidhen me punën e Kuvendit të Komunës, që nuk janë rregulluar me këtë Rregullore,
përcaktohen me vendim ose me ndonjë akt tjetër të Kuvendit të Komunës, në përputhje me këtë
Rregullore dhe me Statutin e Komunës së Pejës.
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Neni 2
Vula e Kuvendit të Komunës

1. Kuvendi i Komunës së Pejës e ka vulen e vet zyrtare.
2.Forma dhe përmbajtja e vulës së Kuvendit të Komunës përcaktohet me Ligjin për vulat e
Institucioneve të Republikës së Kosovës.

Neni 3
Përkufizimet

1.Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore e kanë kuptimin sipas përkufizimeve në vijim:

- “Ligj” – nënkutpton Ligjin Nr.03/L-040 Për Vetëqeverisje Lokale.
- “Statut” nënkupton aktin më të lartë të miratuar nga Kuvendit të Komunës së Pejës.
- “Kuvendi i Komunës” – është organi me i lartë i Komunës që përbëhet prej anëtarëve të tij të

zgjedhur.
- “Komitet” nënkupton Komitetet e përhershme dhe komitetet tjera, të themeluara nga Kuvendi i

Komunës së Pejës, në pajtim me Ligjin për Vetëqëverisje Lokale, Statutin e Komunës së
Pejës, Udhëzimet Administrative të Ministrisë së Pushtetit Lokal – MPL-al, dhe
Rregullorën për përbërjen dhe  kompetencat e Komiteteve,

- “Komision” nënkupton komisionet e rregullta dhe të përkohëshme të formuara nga Kuvendi,
- “Anëtarë i Kuvendit” nënkupton anëtarin e Kuvendit të Komunës së Pejës të zgjedhur

drejtëpërdrejt nga vota e qytetarit, në pajtim me Ligjin në fuqi për zgjedhjet  lokale,
- “Grup i anëtarëve të Kuvendit të Komunës së Pejës”, nënkupton grupin e anëtarëve të

Kuvendit që i përkasin një subjekti politik të përfaqësuar në Kuvend që numron 3 apo më shumë
anëtar të Kuvendit,

- “Udhëheqes i Grupit të anëtarëve të Kuvendit” nënkupton përsonin e zgjedhur nga grupi për
përfaqësimin e qendrimeve dhe propozimeve të grupit në Kuvend,

- “Kryesues i Kuvendit të Komunës së Pejës” nënkupton kryesuesin e zgjedhur nga anëtarët e
Kuvendit të Komunës së Pejës,

- “Anëtarë i Komitetit” nënkupton anëtaret e zgjedhur të komiteteve nga ana e Kuvendit të
Komunës së Pejës, në procedurë të përcaktuar me Ligj, Udhëzime Admnistrative, apo Rregullore
përkatëse, për mandata të caktuar,

- “Kryesues i Komitetit” nënkupton kryesuesin e zgjedhur nga anëtarët e komitetit, përveq
kryesuesit të Komitetit për Politikë e Financa të cilin me automatizëm e udhëheq
kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Pejës,

- “Kryetar i Komunës” nënkupton kryetarin e zgjedhur drejtëpërdrejt nga votuesit që kanë të
drejtë vote në Komunë, në përputhje me Ligjin në fuqi për zgjedhjet lokale,

- “Këshilli i Drejtorëve” nënkupton drejtorët e emëruar nga Kryetari i Komunës,
- “Drejtor” nënkupton i emëruar politik nga Kryetari i Komunës për mandatë të njejtë të kryetarit

të Komunës, i cili e drejton Drejtorin e caktuar.
- “Sekretari i Kuvendit të Komunës së Pejës” nënkutpon zyrën për ofrimin e shërbimeve

profesionale për anëtarët e Kuvendit të Komunës së Pejës, komiteteve, komisioneve dhe trupave
tjera të themeluara nga Kuvendi i Komunës së Pejës;

- “Kartela Identifikuese” nënkupton dokumentin identifikues për anëtarin e Kuvendit të
Komunës së Pejës dhe mandatin e tij në funksion.
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KUVENDI I KOMUNËS
Neni 4

Kuvendi i Komunës

1.Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në komunë dhe zgjedhet në mënyrë të drejtëpërdrejt nga
qytetarët në bazë të Ligjit për Zgjedhjet Lokale.
2.Kuvendi i Komunës së Pejës përbëhët prej 35 (tridhjetë e pesë) anëtarëve.
3.Mandati i i anëtarëve të Kuvendit të Komunës është 4 (katër) vite.
4.Mandati i çdo anëtari të Kuvendit të Komunës verifikohet nga komisioni për verifikimin e mandateve
që themelohet nga Kuvendi i Komunës, para nënshkrimit të mandatit nga secili këshilltar.
5. Të gjithë anëtarët e Kuvedit të Komunës duhet ta nënshkruajn betimin solemn si në vijim:

“Betohem (ose deklaroi solemnisht) se do t’i kryej me nderë, me besnikëri, pa anime e me
ndërgjegje dhe sipas Kushtetutës e Ligjit detyrat dhe do ti ushtroj autorizimet e mia si këshilltarë
i Kuvendit të Komunës së Pejës, në mënyrë që të sigurohën kushte për jetë të qetë për të gjithë”.

6.Anëtarët e Kuvendit të Komunës, të cilët nuk e nënshkruajnë betimin ose mandatin në pajtim me
pargrafin 3,4 dhe 5 të këtij neni brenda një muaji pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, pushojnë
të jenë anëtarë.

7. Secili këshillëtar (anëtarë) i Kuvendit duhet të pajiset me kartelë identifikuese brenda afatit 30
(tridhjetë) ditor pas dhenjës së betimit.

Neni 5
Numri dhe zgjedhja e anëtarëve të Kuvendit të Komunës

1.Numri i anëtarëve të Kuvendit të Komunës së Pejës është 35 (tridhjetë e pesë) anëtarë, bazuar në
rezultatet e regjistrimit të popullsisë të publikuar nga Agencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2012, si
dhe në nenin 36. paragrafi 1.shkronja f) të Ligjit 03/-040 për Vetëqeverisje Lokale, në proporcion me
numrin e qytetarëve në Komunën e Pejës.

Neni 6
Mandati

1. Mandati i anëtarëve të Kuvendit të Komunës është 4 (katër) vite. Mandati fillon nga mbledhja
inauguruese, e cila mbahet brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të
zgjedhjeve dhe zgjat deri në seancën inauguruese - konstituive të Kuvendit të ri.
2.Anëtari i Kuvendit të Komunës pushon të jetë anëtar;

2.1. me rastin e përfundimit të mandatit të tij;
2.2. nëse ai/ajo ndërron vendbanimin ku është zgjedhur;
2.3.nëse anëtari ia paraqet kryesuesit të Kuvendit dorëheqjen me shkrim nga posti i tij;
2.4.nëse anëtari ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale dhe është lëshuar urdheri për burgim për

gjashtë ose më shumë muaj;
2.5.nëse anëtari nuk merr pjesë tre (3) muaj rresht, në tre (3) mbledhje të rregullta të kuvendit të

komunës pa arsye;
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2.6.nëse Ligji në fuqi, apo ndonjë Ligj tjetër i zbatueshëm skualifikon apo e konsideron të
papërgjegjshëm.

3.Anëtari i Kuvendit të Komunës në të njejten kohë nuk mund të jetë deputet i Kuvendit të Republikës
së Kosovës.
4. Anëtarët e Kuvendit të Komunës nuk kanë të drejtë që në të njejten kohë të jenë edhe pjesë e
ekzekutivit të Komunës në këto raste:

- Nënkryetar të Komunës,
- Drejtorë të drejtorive komunale,
- Drejtor të institucioneve edukativo arsimore dhe shëndetësore,
- Drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtarë të përcaktuar me nenin 21.3 të Ligjit për Ndërmarrjet

Publike,
- Nëpunës civil të administrates së komunës.

= (U.A. Nr.01/2010 për kufizimin e marrjes së pages)

Neni 7
Konfliktet e Interesit

1.Anëtari i Kuvendit të Komunës apo anëtari i komitetit nuk mund të jetë pjesëmarës në marrjen e
vendimeve dhe në procedurat administrative që kanë të bëjnë me cilëndo çështje në të cilën ai ose ajo,
apo ndonjë anëtarë i familjes së tij apo saj, ka interes personal apo material.
2. Çdo anëtarë duhet t’i shfaqë të gjitha konfliktet e interesit që lindin në çdonjeren prej mbledhjeve në
të cilën është prezent. Çdo këshilltarë mund të ofroi informacione për interesat e anëtarit tjeter.
3.Para mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës, anëtarët e Kuvendit duhet t’i regjistrojnë deklaratat e
plota dhe të hapura rreth intereseve të tyre financiare në një regjistër publik të cilin e harton dhe mbanë
Shefi i  administratës dhe përsonelit. Anëtarët duhet të shënojnë çdo ndërrim të gjendjes së tyre
financiare po sa ato të ndodhin.
4.Anëtarët për të cilët konstatohet se kanë konflikt interesi në rastet e caktuara duhet të deklarohen dhe
duhet të terhiqen nga votimi dhe vendimmarrja e tyre për çështjen në fjalë ku ai apo ajo kanë interese
personale, familjare apo shoqeore.
5. Anëtarët e Kuvendit mbajnë përgjegjësi morale dhe materiale për mospërmbajtje dhe mospërfillje të
dispozitave ligjore konform Ligjit Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e
Funksionit Publik.

Neni 8
Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të Kuvendit të Komunës

1.Të gjithë anëtarët e Kuvendit të Komunës kanë të drejta dhe mundësi të barabarta të marrin pjesë
plotësisht në punimet e Kuvendit, pos rasteve të caktuara me ligj dhe rasteve të konfliktit të interest.
2.Anëtari i Kuvendit të Komunës ka të drejtë të marrë informacione me gojë apo me shkrim nga
Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive komunale apo shërbimet përkatese komunale.
3. Anëtari/ja i/e Kuvendit të Komunës së Pejës duhet që pyetjet dhe kërkesat e tija për çështje të
caktuara që kanë të bejnë me kompetencat e ekzekutivit e për të cilat kërkon informacion apo njoftim,
ti adresoi me shkrim, së pari te drejtoria përkatëse kompetente për çështjen në fjalë apo tek Kryetari i
Komunës.



5

5

4.Në kërkesën e adresuar nga anëtari i Kuvendit të Komunës së Pejës, drejtoria përkatëse apo Kryetari i
Komunës janë të obliguar të japin përgjigje me shkrim në afat sa më të shkurter por jo më gjatë se 30
ditë nga dita e pranimit të kërkesës.
5. Anëtari/ja i Kuvendit të Komunës që nuk ka marrë përgjigje në pyetjen e shtruar apo nuk është i
kënaqur me përgjigjen, ai apo ajo mund ta ngrisë çështjen në Kuvend, por asesi para se këtë ta ketë
shtruar për shqyrtim dhe informacion tek institucioni: drejtoria përkatëse apo Kryetari.

6.Anëtari//ja i/e Kuvendit mund të parashtroi pyetje në Kuvend vetëm për ndonjë çështje  aktuale për të
cilat mund të marrë përgjigje verbale nga Kryetari apo drejtori i drejtorisë përkatëse – kompetente për
çështjen në fjalë.
7.Anëtari/ja i/e Kuvendit mund të shtroi pyetje në Kuvend për çështjet që kanë të bëjnë me punën
dhe kompetencat e Kuvendit të Komunës.
8. Anëtari/ja i/e Kuvendit mund të dorëzoi vërëjtje me shkrim, për çështjet që diskutohen të cilat i
bashkangjiten Procesverbalit.
9.Anëtari/ja i/e kuvendit mund të marrë pjesë në punën e komiteteve, komisioneve dhe trupave tjera të
themeluara nga kuvendi, anëtarë i të cilave nuk është, mund tju drejtohet atyre por nuk mund të votojë.
10.Anëtari/ja i/e kuvendit të komunës  lejohet të mungoi nga vendi i punës ku ai apo ajo janë të punësuar
për punë kohore që është e domosdoshme për kryerjen e punëve të kuvendit, si: pjesëmarje në takimet e
Kuvendit të Komunës së Pejës, komiteteve apo komsioneve si dhe për rastet kur ai apo ajo janë
angazhuar nga ana e kuvendit për kryerjen e ndonjë pune përkatëse për nëvoja të kuvendit apo trupave të
saj, dhe per raste të tjera si pjesëmarrje në seminare dhe grupe punuese brenda dhe jasht Kosoves.
11. Anëtari/ja i/e Kuvendit të Komunës së Pejës marrin kompenzim – meditje për punën e tyre në
kuvendin e komunës, si anëtarë të komiteteve obligative, komiteteve tjera dhe anëtarë të grupeve
punuese të themeluara nga kuvendi ushtrimin e kompetencave ligjore, konform udhëzimeve
administrative të MPL-së apo në bazë të vendimeve për kompenzim të miratuara nga Kuvendi i
Komunës së Pejës për rastet kur kjo nuk është përcaktuar me udhëzim apo rregullore përkatëse.

Neni 9
Funksionimi i kuvendit të komunës

1.Kuvendi i komunës funksionon në bazë të ligjit, Statutit dhe kësaj Rregulloreje.
2.Kuvendi i komunës ushtron kompetencat e veta të përcaktuara me Ligjin për Vetëqeverije Lokale,
Rregulloret dhe Udhëzimet administrative të miratuara nga Ministria e Pushtetit Lokal e që kanë të bëjnë
me pushtetin lokal.
3. Kuvendi i Komunës së Pejës nuk mund të delegoi përgjegjësit e saja lidhur me marrjen e vendimeve
çështjet e përcaktuara me Nenin 40  paragrafi 40.2. nga shkronja a) deri tek shkronja l)  të LVL-së.
4.Për marrjen e vendimeve, kuvendi i komunës mund t’ia delegojë pushtetin e tij Komitetit për Politikë e
Financa apo kryetarit të komunës. Kuvendi mund ta tërheq delegimin në çdo kohë.

Neni 10
Kryesuesi i kuvendit të komunës

1. Kuvendi i komunës zgjedh kryesuesin e kuvendit të komunës nga radhët e anëtarëve.
2. Kryesuesi i kuvendit të komunës zgjedhet për një mandat të njejtë sikurse anëtarët e kuvendit.
3.Votimi dhe zgjedhja e kryesuesit të kuvendit të komunës është me vota të fshehta.
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4.Për tu zgjedhur në votimin e parë, kandidati duhet të marrë më shumë se gjysmen e votave të numrit të
përgjithshëmtë anëtarëve të zgjedhur.
5.Në rast se në votimin e parë asnjeri prej kandidatëve nuk e siguron shumicën e kërkuar, atëhere dy
kandidatët me numrin më të madh të votave shkojnë në votimin e dytë. Kandidati që merr më shumë se
gjysmen e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të zgjedhur do të zgjedhet kryesues i kuvendit të
komunës.
6.Nëse as në votimin e dytë asnjeri nga kandidatet nuk e siguron shumicën e kërkuar, atëhëre kalohet në
votimin e tretë, ku kryesues i kuvendit të komunës zgjidhet kandidati që siguron shumicën e votave të
anëtarëve të kuvendit që janë të pranishëm dhe votojnë.

Neni 11
Mbledhjet e Kuvendit të Komunës

1. Kuvendi i Komunës mbanë:
1.1. Mbledhje inauguruese;
1.2. Mbledhje të rregullta;
1.3. Mbledhje të jashtëzakonshme;
1.4. Mbledhje urgjente;
1.5. Mbledhje solemne.

Neni 12
Mbledhja inauguruese e Kuvendit të Komunës

1. Mbledhja inauguruese të  Kuvendit të Komunës e thëret Kryetari i Komunës, aty ku është zgjedhur,
brenda psëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e çertifikimit  të rezultateve  të zgjedhjeve;
2.Ftesa për mbajtjen e mbledhjes inauguruese i dërgohet shtatë (7) ditë pune para mbajtjes së
mbledhjes anëtarëve të Kuvendit të komuës dhe autoritetit mbikëqyrës – MPl..-së.
3.Në raste të veçanta ftesa mund të dërgohet tre (3) ditë pune para mbajtjes së mbledhjes.
4. Nëse kryetari i komunës nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës në paragrafin 1 të këtij neni, mbledhja
inauguruese e Kuvendit të Komunës thirret nga anëtari më i vjeter i zgjedhur i Kuvendit të Komunës,
brenda 15 (pesmbëdhjet) ditësh nga data kur kryetari është dashur ta thirrë mbledhjen inauguruese të
Kuvendit të Komunës;
5.Nësë anëtari më i vjetër i Kuvendit nuk e thërret mbledhjen inauguruese  të Kuvendit të Komunës,
mbledhja thirrët  me iniciativen e shumicës së anëtarëve të zgjedhur të kuvendit të komunës;
6. Kryesimin e mbledhjes inauguruese dhe të gjitha mbledhjeve tjera të Kuvendit deri në zgjedhjen e
kryesuesit të kuvendit të Komunës e bënë anëtari më i vjeter i Kuvendit të komunës që është i pranishëm
në mbledhje.
7.Në mbledhje inauguruese në rend dite është vetem dhënia e betimit të anëtarëve të Kuvendit dhe
Kryetarit të komunës, si dhe zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit të Komunës.
8.Dhënja e betimit të anëtarëve të Kuvendit dhe Kryetarit të Komunës është aktë solemn dhe duhet të
nënshkruhet.
9.Kryetari i Komunës pas certifikimit të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor jep betimin para
anëtarëve të Kuvendit të Komunës. Mungesa e kuorumit nuk ndikon në dhënjen e betimit të Kryetarit të
Komunës.
10. Kryetari i Komunës e jep betimin ose deklartën solemne para anëtarëve të kuvendit të komunës.
Teksi i betimit është si në vijim:
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“Betohem (ose deklaroi solemnisht) që do t’i kryej detyrat e mia dhe do t’i ushtroi
kompetencat e mia si kryetar i komunës së Pejës,me nder,besnikëri, në mënyrë të paanshme, me
ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t’i siguroi kushtet për jetë të qetë për të gjithë”.

11.Të gjithë anëtarët e Kuvendit të komunës, pas konstituimit të Kuvendit të Komunës, janë të obliguar
të paraqesin me shkrim gjendjen e pasurisë sipas Formularit të përcaktuar nga Agjencioni
Antikorupcion dhe ta dorëzoin atë në agjencion në afatin e caktuar ligjor.
12. Çdo anëtarë i Kuvendi i Komunës së Pejës që merr pjesë në mbledhje duhet të shënoj emrin e tij/saj
në librin e pjesëmarrësve ose në listen për personat prezent, destinuar për këtë qëllim
.............
= LVL- Neni 42, - Udhëzimi Administrativ (MAPL) Nr.02/2015 për mbajtjen e mbledhjeve të
Kuvendit të Komunës, dt.28.12.2015/
-------------

Neni 13
Zëvëndëskryesuesi i komuniteteve

1.Në komunat ku së paku 10% e qytetarëve i takojn komuniteteteve joshumicë, posti i
zavendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete rezervohet për përfaqësuesin e këtyre
komuniteteve.

2.Postin e zëvendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete e mban kandidati përfaqësues i
popullates - komunitetit jo shumicë, që ka marrë më shumë vota në listen e hapur të kandidatëve për
zgjedhje në kuvendin e komunës.

Neni 14
Detyrat e zëvendëskryesusit të Kuvendit të Komunës për komunitete

1.Zëvëndëskryesuesi i kuvendit të komunës për komunitete promovon dialog ndërkomunal dhe shërben
si pikë qendrore zyrtare për adresimin e brengave dhe intereseve të komuniteteve jo shumicë në
mbledhjet e kuvendit.

Neni 15
Mbledhjet e kuvendit të komunës

1.Kryesuesi i kuvendit të komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e kuvendit të komunës.
2.Kuvendi i Komunës mban së paku dhjetë seanca në vit, pesë prej të cilave duhet të mbahen gjatë
gjashtë muajve të parë të vitit ndërsa pesë tjera në pjesën e dytë të vitit.
3. Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës duhet të njoftohen paraprakisht me shkrim (përmes postes
elektronike – emailit) ashtu siç kërkohet, shtat (7) ditë pune para mbajtjes së mbledhjes. Në njoftimin e
tillë shkruhet:

3.1. data e mbajtjes së mbledhjes;
3.2. koha e mbajtjes së mbledhjes;
3.3. vendi i mbajtjes së mbledhjes;
3.4. rendi i ditës për mbledhje; dhe
3.5. bashkangjiten materialet e mbledhjes.



8

8

4.Njoftimi dhe materialet e mbledhjes duhet të respektojnë Ligjin për Gjuhet. Njoftimi për mbajtjen e
takimit të kuvendit publikohet në Ueb faqen zyrtare të Komunës dhe në Tabelën e shpalljeve publike të
Komunës dhe vendet pubike.
5. Njoftimi nga paragrafi 3 dhe 4 i këtij neni me material duhet ti dërgohet Ministrisë së Pushtetit Lokal,
si organ mbikqyrës për punën e kuvendit.

Neni 16
Thirja e mbledhjeve të rregullta të Kuvendit të Komunës

1.Kryesuesi i Kuvendit të Komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e Kuvendit të komunës.
2. Në mungesë të kryesuesit të Kuvendit të komunës mbledhjen e kryeson anëtari më i vjeter i Kuvendit
të Komunës.
3.Të gjith anëtarët e Kuvendit të Komunës duhet të njoftohen paraprakisht me shkrim shtatë (7) ditë
pune para mbajtjes së mbledhjes.
4.Ftesa duhet të përmbajë:

4.1. Daten e mbajtjes së mbledhjes
4.2. Kohën e mbajtjes së mbledhjes
4.3. Vendin e mbajtjes së mbledhjes
4.4. Rendin e ditës për mbledhje
4.5. Materialin e mbledhjes
4.6. Ftesën për mbledhje, e cila duhet të jetë e nënshkruar nga kryesuesi i Kuvendit dhe e

protokoluar në arkivën komunale të Drejtorisë për Administratë.
5.Ftesa dhe materialet e mbledhjes duhet të jenë në gjuhë zyrtare shqipe dhe serbe.
6.Ftesa për mbajtjen e mbledhjes së Kuvendit të komunës, duhet t’i dërgohet Ministrisë së Pushteti
Lokal, si organ monitorues për punën e kuvendit.

Neni 17
Thirrja e mbledhjeve të jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës

1.Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës thirrët nga kryesuesi i kuvendit, me kërkesën e
bërë me shkrim nga më së paku, një e treta (1/3), e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kuvendit të
Komunës, apo me kërkesë të kryetarit të Komunës.
2.Kryesuesi i Kuvendit të Komunës është i obliguar të thërret mbledhje të jashtëzakonshme sipas
kërkesës së një të tretes (1/3) së anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me kërkesë të Kryetarit të
Komunës.
3.E drejta për të thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme gjithashtu përfshin të drejten për caktimin e
rendit të ditës për mbledhjen e caktuar.
4.Rendi i ditës për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës nuk mund të plotësohet apo
ndryshohet.
5.Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës nuk mbahet nësë të gjithë anëtarët e kuvendit të
komunës, MPL si dhe publiku nuk janë njoftuar me shkrim së pakut tre (3) ditë pune para datës së
mbajtjes së mbledhjes.
6.Njoftimi duhet të dërgohet me kohë anëtarëve të kuvendit nga Sekretarija e Kuvendit të Komunës.
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Neni 18
Mbledhja urgjente

1.Kryesuei i Kuvendit dhe Kryetari i Komunës, kanë të drejtë të therasin mbledhje urgjente të Kuvendit
të komunës.
2.Mbledhja urgjente e Kuvendit të Komunës, thirret në rast të fatkeqësive natyrore dhe rrethanave tjera
urgjente në komunë.
3.Procedura për thirrjen e mbledhjes urgjente, nuk zbatohet si në rastet e thirrjes së mbledhjeve tjera të
Kuvendit të komunës.

Neni 19
Thirrja e mbledhjes solemne të Kuvendit të Komunës

1.Mbledhja solemne thirrët nga kryesuesi i kuvendit të Komunës dhe Kryetari i Komunës.
2.Mbledhja solemne mund të mbahet për raste të veçanta, festa shtetërore, festa zyrtare të komunës dhe
solemnitete të tjera.
3.Mbledhja solemne thirrët së paku një (1) ditë para mbajtjes së  mbledhjes.

Neni 20
Takimet e hapura

Pjesëmarrje publikut në mbledhjet e Kuvendit të Komunës

1.Mbledhjet e Kuvendit të Komunës janë të hapura për publikun.
2.Njoftimi për mbledhjen e Kuvendit të Komunës bëhët publik shtatë (7) ditë pune para mbajtjesë së
mbledhjes së rregullt si dhe tre (3) ditë pune për mbledhjet e jashtëzakonshme. Njoftimi bëhët në Ueb
faqen zyrtare të Komunës, tabelen e shpalljeve në Komunë dhe mjete të informimit pubik.
3. Kuvendi i Komunës me shumicë të votave të anëtarëve të kuvendit, mund të vendos për përjashtimin
e publikut nga e terë mbledhja, apo nga një pjesë e saj, sipas nenit 45.3 të Ligjit Nr.03/L-040 për
Vetëqeverisje Lokale, në rastet kur:

3.1. mendohet se mbajtja e një takimi të hapur mund të shpie deri te një çrregullim publikë
apo dhunë;

3.2 takimi i hapur kërcënon të zbulojë informacione (dhe dokumente), të cilat janë të
klasifikuara si të besueshme sipas Ligjit mbi qasjen në dokumentet zyrtare;

3.3. kërcënon të zbulojë nformacione të ndjeshme përsonale apo komerciale  ose;
3.4. informacione lidhur më procedurat gjyqësore të tanishme apo të ardhshme.

4.Në rastet e tilla, kuvendi i komunës njofton për vendimin e marrë.
5.Pjesëtarët e publikut mund të marrin fjalën në mbledhje vetëm atëhëre kur këtë e kanë
paralajmruar me shkrim së pakut një ditë para takimit të kuvendit dhe atë me dorzimin e
shkreses së adresuar Kuvendi i Komunës së Pejës, përmes Zyrës së pranimit – Arkivit të
komunës, dhe kur të këtë njoftuar për çështjen e diskutimit, atij/saj do ti lejohet koha deri në 10
minuta për diskutim, para fillimit të trajtimit të çeshtjeve të tjera të mbledhjës.
6.Kryesusi i mbledhjes duhet të vendos për rendin në të cilin përsonat mund ti drejtohen
pjesëmarrësve në mbledhje, si dhe duhet ti ndërpres ata nëse fjalimi i tyre është më i gjatë se që
është lejuar apo nësë përseriten gjërat.
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Neni 21
Grupet e Këshilltarëve (anëtarëve)

1.Anëtarët e kuvendit të komunës mund të formojnë Grupe të këshilltarëve (anëtarëve) të
kuvendit.
2.Grupët e këshilltarëve (anëtarëve) mund ta formojnë subjektet politike dhe koalicionet që
numrojnë së paku 3 anëtarë,
3.Emri i kryetarit të Grupit të këshilltarëve dhe anëtarëve të grupit i komunikohet me shkrim
kryesuesit të kuvendit të komunës dhe kryetarit të komunës.

Neni 22
Kuorumi

1.Kuorumi për të gjitha takimet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij është së paku gjysme e
numrit të përgjithsëm të anëtarëve të Kuvendit të  Komunës së Pejës apo komitetit.
2.Pranija e anëtarëve të kuvendit në mbledje verifikohet me sistem elektronik të votimit, me ngritje të
dorës ose me thirrje të emrave.
3.Kuorumi duhet të verifikohet para çdo vendimi të marrë.

Neni 23
Rendi i ditës

1.Rendi i ditës për takimin e Kuvendit të Komunës caktohet nga kryesuesi i kuvendit të komunës në
marrëveshje me Kretarin e Komunës.
2.Kuvendi në propozim të kryesuesit miraton rendin e propozuar të ditës me shumicë votash të
këshilltarëve prezent në takim.
3.Anëtari i Kuvendit të Komunës mund të kërkoi shtimin e një pike para miratimit në rendin e ditës gjatë
seancës së rregullt të kuvendit të Komunës, nëse çështja që kërkohet të përfshihet në rend dite është
çështje urgjente me rëndësi publike.
4.Kërkesa e tillë mund të miratohet apo refuzohet me votën e shumicës së anëtarëve të kuvendit.
5.Rendi i ditës nuk mund të ndryshohet në rastet e mbajtjes së mbledhjes së jashtëzaonshme të Kuvendit
të Komunës.
6. Rendi i ditës përmban:

6.1. Konstatimi i pjesëmarrjës në takim e këshilltarëve dhe mungesat,
6.2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.
6.3. Shqyrtimi i procesverbalit nga takimi paraprak i kuvendit.
6.4. Raportet dhe Rekomandimet e dhëna nga Komiteti për Politikë e Financa, dhe

Kryetari i Komunës .
6.5. Pyetjet dhe propozimet lidhur me punën e kuvendit të ngritura nga anëtarët në atë

renditje siç janë paraqitur.
7.Kryesuesi dhe këshilltarët janë të obliguar ti përmbahen rendit të përcaktuar të ditës si dhe temës
gjegjësisht çështjes në shqyrtim.
8.Anëtarët e kuvendit mund të bëjnë propozime me shkrim apo me gojë për përfshirje në rend dite për
shqyrtim të ndonjë çështjeje urgjente me rendësi publike. Propozimi për plotësim të rendit të ditës vihet
në votim në kuvend nga kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Pejës për miratim.
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9. Kuvendi në propozim të kryesuesit miraton rendin e propozuar të ditës me shumicë votash të
anëtarëve të kuvendit që janë të pranishëm dhe votojn.
10.Para fillimit të takimit të kuvendit, të gjithë anëtarët bëjnë shkyqjen e telefonave celular në mënyrë që
të mos pengohet puna dhe mbarëvajtja e takimit nga zhurma e zileve të tyre.

Neni 24
Votimi

1.Në të gjitha takimet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij, çdo përson (anëtarë i kuvendit),
përfshirë edhe kryesuesin, ka nga një votë, por kryesuesi ka një votë shtesë nëse votimi është i barabartë
për ose kundër një propozimi. Votimi i kryesuesit me votën pro ose kundër, përcakton votimin për
miratim apo refuzim të propozimit.
2.Nëse ndryshe nuk parashihet shprehimisht me ligj, vendimet e kuvendit të komunës aprovohen me
shumicën e votave të anëtarëve që janë të pranishëm dhe votojnë.
3.Absteimet regjistrohen me qellim të themelimit të kuorumit, por nuk merren parasysh në rezultatet e
votimit.
4.Votimi mund të bëhët në këto mënyra:

4.1. votimi regjistruar që përfshin votimin elektronik;
4.2. votimi i hapur, me ngritje të dorës “PËR” dhe “KUNDËR” dhe “ABSTENIM”, në rastet kur

nuk funksionojn paisjet teknike apo ka pengesa individuale;
4.3. votimi i fshetë, për rastet e caktuara me ligj të zgjedhjeve, apo në raste të tjera, kur kjo

kërkohet dhe për këtë mirrët vendim nga ana e anërëve të kuvedit; dhe
4.4. votimi duke thirur thirur secilin anëtarë të kuvendit, veç e veç.

5.Votimi i regjistruar bëhët kurë këtë mënyrë e kërkon kryesuesi i Kuvendit ose një grup i anëtarëve
dhe kur për këtë vendos kuvendi. Kurë mbahet votimi i rregjistruar, vota e secilit anëtarë të Kuvendit
“për”, “kundër” apo “abstenim” regjistrohet me emër e mbiemër. Kurë votimi është në formë
elektronike, në ekran paraqitet numri i pejsëmarrësve, numri i votuesve dhe rezultati i votimit. Anëtari i
kuvendit ka të drejtë të kërkojë kopjen elektronike të rezultateve të votimit.

Neni 25
Procesverbali

1.Procesverbalet mbahen në pajtim me Ligjin për përdorimin e gjuhëve nga të gjitha takimet e kuvendit
të komunës, komiteteve dhe komisioneve të tij e që aprovohen në takimin e ardhshëm.
2.Për të gjitha mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe komiteteve të tij mbahet proceverbali.
Procesverbali përfshinë emrat e këshilltarëve (anëtarëve) të pranishëm dhe anëtarëve të ftuar, mungesat,
rendin e ditës, thelbin e diskutimit, rezultatin numerik të votimit dhe propozimet e miratuara. Nësë
kërkohet të thirrët emri i çdo këshilltari, në procesverbal shënohet si ka votuar secili.
3.Procesverbalin e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe takimeve të Komitetit për Politikë dhe
Financa e mban një shërbyes civil i Sekretarisë së Kuvendit. Ndersa, procesverbalet e Komitetit për
Komunitete, komiteteve tjera dhe komisioneve e mban një nga anëtarët e grupit.
4.Secili anëtarë i kuvendit  mund të kërkoj që procesverbali i mbledhjes të shënoj se si ai/ajo ka votuar
për çështjen e caktuar ose nëse ai/ajo ka abstenuar.
5.Kryesuesi i kuvendit e nënshkruan procesvërbalin e miratuar.
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Neni 26
Procedura e punës dhe rregullat e diskutimit në Kuvendin e Komunës

1.Kryesuesi i kuvendit kryesueson mbledhjen e Kuvendit të Komunës dhe Komitetit për Politikë e
Financa. 2.Në mungesë të kryesuesit, kryesimin e mbledhjes e bënë anëtari më i vjetër present i kuvendit
apo komitetit.

Neni 27

1. Kuvendi i Komunës në fillim të vitit miraton kalendarin e takimeve dhe agjenden e punës së
Kuvendit të Komunës për vitin në vijim, dhe pastaj i mbanë mbledhjet në termine të rregullta dhe me
rend pune, ashtu siç janë përcaktuar me agjendën e punës dhe kalendarin e takimeve, përjashtimisht të
rasteve kur nga ekzekutivi paraqet propozime tjera apo sipas nëvojës me propozim të kryesuesit apo 1/3
të anëtarëve të kuvendit përfshin në rend dite edhe çështje të tjera.

Neni 28

1.Kryesuesi para fillimit të takimit, kërkon nga anëtarët që të konfirmojnë pjesëmarrjen në takim.
2.Konfirmimi i pjesëmarrjes në takim, bëhët në formë elektronike dhe me nënshkrim nga ana e
anëtarëve të Kuvendit të Komunës në Listën e pjesëmarrjes në takim.
3.Kryesuesi pas verifikimit të kushteve – kourumit për mbajtjen e takimit, vazhdon me seancë.

Neni 29

1.Kryesuesi i Kuvendit të Komunës propozon miratimin e rendin të ditës, i cili me material përcjellës u
është proceduar anëtarëve për takim në formë elektronike përmes emailave të tyre zyrtar.
2.Anëtarët e Kuvendit të Komunës mund të paraqesin vërëjtjet, sugjerimet apo propozimet e tyre sa i
përket rendit të propozuar të ditës, për heqje, ndryshim apo plotësim të rendit të ditës konform nenit 24
paragrafi 3 të kësaj rregulloreje, propozim i cili hidhet në votim. E nëse propozimi miratohet me
shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm dhe që votojnë, ai ndryshim, apo ajo pikë shtesë e
propozuar, bëhët pjesë e rendit të ditës dhe përfshihet në diskutim dhe vendosje.
3.Nuk mund të diskutohet asnjë propozim, përpara se ai të shtrohet dhe të përkrahet nga kuvendi,
gjegjësisht të miratohet për shqyrtim në rend dite.

Neni 30
1.Në mbledhje të rregullta mund të vendoset që të punohet me rend pune të ndërruar.

Neni 31

1.Pas miratimit të rendit të ditës, kryesuesi e udhëheq seancën dhe shqyrtimin e pikave sipas të rendit të
përcaktuar të ditës.
2. Kryesuesi hap diskutimin për pikën e rendit të ditës. E nëse për diskutim paraqitën dy ose më shumë
anëtarë të kuvendit, kryesuesi vendos për renditjen e diskutimit të atyre që kërkojnë fjalën.
3. Anëtarët dhe kryetarët e Grupeve te këshilltarëve të kuvendit kanë të drejtë ta marin fjalën për
diskutim për pikën e rendit të ditës dhe obligohen ti përmbahën çështjes në diskutim që ka të bëjë me
pikën për të cilën diskutohet.
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4. Kryetarëve të Grupeve të këshilltarëve, u ipet përparësi gjatë diskutimit.
5. Anëtaret mund të flasin sipas renditjes dhe fjalimi i tyre duhet të dëgjohet dhe të mbahet qetësi deri në
përfundimin e fjalimit të tyre.
6.Diskutimet e këshilltarëve mund të zgjasin deri 10 minuta, me përjashtim të referuesve.
7.Askush nuk ka të drejtë të diskutoi me tepër se një herë, për të njëjtën çështje, me përjashtim të
sqarimeve plotësuse apo replikës.
8.Çdo diskutim sqarimi apo replikë përkufizohet në kohëzgjatje deri në 3 minuta. Replika është e lejuar
të bëhët vetem një herë nga përsoni të cilit gjatë diskutimit për ndonjë çështje i është përmendur
emri i tij.
9.Anëtarit të kuvendit i cili merr pjesë në diskutim, duhet ti përmahët temës së diskutimit apo çështjes
për të cilën diskutohet dhe kohës së lejuar për diskutim apo replikë. Nëse anëtari i kuvendit nuk i
përmbahet temes së diskutimit, i tërhiqët vërejtja nga kryesuesi i kuvendit që të fokusoi diskutimin për
çështjen në fjalë (pikën e rendit të punës). Nëse edhe më tutje anëtari vazhdon me diskutim jasht temes
së diskutimit dhe tejkalon minutazhen e lejuar i mirrët fjala nga ana e kryesuesit të kuvendit, me
arsyetim se nuk lejohet diskutimi jasht temes – pikës së rendit të ditës apo tejkalimi koheës së
diskutimit.
10.Në diskutim mund të marrin pjesë dhe drejtorët e Drejtorateve apo përfaqsuesit e tyre, kur kjo
kërkohët nga kryesuesi apo këshillëtarët e kuvendit, apo kur kjo kërkohet nga përfaqësuesi i autorizuar i
drejtorisë përkatëse.

Neni 32

1.Kur një propozim është në shqyrtim, nuk lejohen propozime të tjera përveç:
1.1. Ndryshimeve rreth propozimit që diskutohet;
1.2. Propozimit të bërë për të parandaluar çrregullimet;
1.3. Propozimi për të kaluar në pikën sipas rradhës së rendit të ditës;
1.4. Propozimit për përjashtimin e publikut nga e terë mbledhja, apo nga një pjesë e saj konform

nenit 21 paragrafi 3 të kësaj rregulloreje;
1.5. Propozimit që kërkon që çështja në diskutim të mbyllet më marrjen e vendimit konkret;
1.6. Propozimit për të shtyer diskutimin e çështjes së shtruar për mbledhjen e ardhshme;
1.7. Propozimit për ndërprerjen e mbledhjes.

Neni 33

1.Kryesuesi i kuvendit nuk do të lejojë zbatimin e pikës 4 dhe 5 të paragrafit 1 të nenit 32, para se të
marrin fjalën për diskutim të gjithë anëtarët e paraqitur për diskutim.
2.Kryesuesi mund të jap sçarime apo përgjigje dhe opinjonin e tij lidhur me çështjen në diskutim, duke
orientuar diskutimin rreth pikës së rendit të ditës, propozimeve të anëtarëve të kuvendit, para
përfundimit të diskutimit dhe marrjes së vendimit për propozimin për çështjen në diskutim.
3.Kur një anëtarë i kuvendit e ka fjalën, të tjerët dëgjojnë dhe nuk ndërhyjnë pa e përfunduar fjalën.
4. Kryesuesi i kuvendit kujdeset për mbarvajtjen e procesit të diskutimeve në kuvend dhe për krijimin e
kushteve normale për diskutim dhe propozime nga anëtarët e kuvendit dhe merr masa adekuate ndaj
anëtarëve të kuvendit që eventualisht me ndrëhyrje apo forma tjera e pengojnë këtë proces.
5. Gjatë tërë kohëzgjatjes së mbledhjës, kryesusi duhet ta respektoj parimin që të gjithë anëtarët
pjesëmarrës dhe me të drejtë fjalimi të gëzojnë të drejtën e barabartë dhe të kenë rastin që të marrin
pjesë aktivisht në mbledhje.
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Neni 34

1.Udhëheqësit e Grupeve kuvendare, përkatësisht të autorizuarit e tyre kanë të drejtë të kërkojnë
pauzë në kohëzgjatje prej 10 – 20 minuta të seances së kuvendit, me qellim të konsultimit për çështje
me rendësi dhe atë vetëm një here për atë çështje. Propozimi zbatohet menjiherë nga kryesuesi i
kuvendit.

2.Edhe këshilltarët në mënyrë individuale, me vetëiniciativë mund të kërkojnë gjegjësisht propozojnë
pushim – pauzë në kohëzjatje prej 10 – 20 minuta, gjatë seances së Kuvendit të Komunës, propozim ky
që nga kryesuesi i kivendit të komunës do të ipet në votim për miratim.
2.Pas pauzës vazhdohet me punën e kuvendit me pikën që ka qenë në shqyrtim.

Neni 35

1.Anëtari i kuvendit ka të drejtë të jap propozime rreth çëshjes në diskutim dhe ka të drejtë të marr
përgjigje lidhur me to menjëherë, nësë është e mundur para se propozimi t’i nënshtrohet votimit.

Neni 36

1.Në rastet kur ka nevojë të bëhet votimi mbi propozimin për emërimin ose zgjedhjen e ndonjë anëtari
për pozitën e cila duhet të vendoset nga Kuvendi dhe kur ekzistojnë dy ose më shumë kandidatë të
propozuar për pozitat në fjalë, emrat e të gjithë të propozuarve i paraqiten mbledhjes sipas rradhitjes
alfabetike të bazuar në emrat e tyre.

Neni 37

1.Kur ka nevojë të bëhët votimi i fshehtë për propozimin si ai i përshkruar në nenin 36 të kësaj
Rregullore,  kryesuesi i kuvendit do t’ia shpërndajë fletëvotimin të gjithë anëtarëve me të drejtë vote,
e cila përmbanë emrat e të gjithë kandidatëve të renditur në menyrë alfabetike,bazuar në emrat e tyre.
2.Kryesuesi i kuvendit duhet të sigurojë kutinë për votime e cila do të jetë e gatshme për mbledhje.
3.Votimi bëhët menjëherë në mbledhje duke shënuar “X” afër emrit të kandidatit për të cilin anëtari
voton dhe duke e hudhur votën në kutinë e votimit. Kryesuesi i kuvendit i numëron votat publikisht në
mbledhje menjëherë pas mbylljes së votimit dhe i deklaron rezultatet pas përfundimit të numrimit të
votave. Ai  duhet të mbajë fletëvotimet në vend të sigurt për më se paku dymbdhjet muaj.

Neni 38

1.Pas përfundimit të diskutimit për pikën e rendit të ditës, kryesuesi përkufizon çështjen - propozimin
për vendosje dhe e vë në votim.
2. Anëtarët e kuvendit me votim vendosin se a e aprovojnë apo jo propozimin. Propozimi miratohet me
shumicë votash të anëtarëve të pranishëm dhe që votojnë, nëse kjo nuk është përcaktuar ndryshe me ligj
apo me akte nënligjore për propozimin në fjalë.



15

15

Neni 39

1.Aktet normative të komunës, fillimisht miratohen në parim  si “Drafte” dhe i nënshtrohen procedurës
së diskutimit publik prej 14 ditësh nga dita e miratimit në kuvend.
2.Vendimi mbi miratimin në parim të Draft aktit normativ së bashkut më draft aktin normativ
publikohen në Ueb faqen zyrtare të Komunës dhe në Tabelen e shpalljeve komunale si dhe në vende
publike.
3.Propozuesi (sponzorizuesi) i draft aktit të karakterit të përgjithshëm, duhet të organizojë takim publik
me qytetar dhe grupe të interesit. Merrë pjesë në to, i merrë vërëjtjet dhe sugjerimet nga takimet pubike
dhe i shqyrton ato. Vërëjet dhe syugjerimet e bazuara i implementon në akt dhe harton teksin e spastruar
të aktit normativ të cilin pastaj ia procedon kuvendit për miratim përfundimtar.
4. Kuvendi i Komunës shqyrton aktin normativ pas procedurës së diskutimit publik. E gjatë shqyrtimit
përfundimarë të tij, anëtarët e kuvendit, nuk kanë të drejtë të japin propozime të reja për ndryshime apo
plotësime të aktit normativ, por mund të kërkojnë sqarime për vërejtjet dhe sugjerimet e paraqitura nga
ta apo publiku gjatë diskutimit publik të aktiti normativ, se pse ato nuk janë përfshirë në tekstin
përfundimtarë. Pas sçarime të dhëna, akti normativ hidhet për votim.
5.Pas miratimeve të dhëna, akti normativ procedohet për shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmerisë.

Neni 40

1.Vendimet dhe aktet e përgjithshme të miratuara nga Kuvendi i Komunës, duhet të hartohen në gjuhë
zyrtare nga Sekretaria e kuvendit në afat prej 7 ditësh nga dita e nxjerrjes së tyre.
2.Vendimet dhe aktet e përgjithshme që i nënshtrohen shqyrtimit të detyrushëm të ligjshmerisë konform
Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, dhe i procedohen autoritetit mbikëqyrës: Ministrisë së Pushtetit Lokal,
në afat prej 7 ditësh nga dita e nxjerrjes së tyre.
3. Autoriteti mbikëqyrës (MPL) obligohet që të japë mendimin e tij për ligjshmerinë e çdo akti, brenda
15 ditësh nga pranimi e tij në pajtim me procedurat e përcaktuara me ligj, rregullore dhe udhëzime
administrative të MPL-së.
4.Aktet të cilat nuk i nënshtrohen shqyrtimit të detyrueshëm të ligjshmerisë, hartohen dhe procedohen
për implementim konform dispozitave ligjore në fuqi.
5.Të gjitha vendimet dhe aktet e përgjithshme të kuvendit të komunës protokolohen dhe nënshkruhen
nga kryesuesi i kuvendit dhe publikohen në Ueb faqen zyrtare të Komunës, e aktet e përgjithshme si:
Statute, Rregullore, Udhëzime, Plane dhe akte tjera të përgjithshme, duhet të publikohen edhe në
Gazeten zyrtare të Republikës së Kosovës.
6. Publikimi i akteve normative të komunës, bëhët nga Zyra për Informim e Komunës së Pejës.

Neni 41
Peticionet

1.Çdo përson apo organizatë që ka interes në komunë ka të drejtë ti paraqes peticion Kuvendit të
Komunës për çfardo çështje që ka të bejë me përgjegjësit dhe kompetencat e komunës.
2.Peticioni duhet të ushtrohet me shkrim, të dorëzohet përmes Zyrës së pranimit – Arkives, dhe në
peticion duhet të ipën të dhënat konkrete mbi parashtruesin e saj: emri, mbiemri, adresa numri i
telefonit, apo titulli i subjektit juridik apo shoqatës etj. si dhe duhet cekur qartë çështja e peticionitnë çdo
fletë të saj.
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3. Kuvendi i Komunës duhet ta shqyrtoi peticionin dhe lidhur me vendimin e marrë dhe ta njoftoi me
shkrim parashtruesin e tij.

Neni 42
Iniciativat qytetare

1.Qytetarët mund të marrin iniciativë për të propozuar rregullore, brenda kompetencave të
komunës, për miratimin nga kuvendi, në pajtim me ligjin në zbatim.
2.Propozuesit ia dorëzojnë draftin e rregullorës së propozuar kryesuesit të kuvndit të komunës.
3.Draft rregullorja e propozuar duhet të nënshkruhet nga 15% e votuesve të regjistruar për t‘u
shqyrtuar nga kuvendi i komunës.
4.Kuvendi i komunës është i obliguar ta shqyrtoi rregullorën e propozuar brenda 60 ditësh pas
pranimit.

Neni 43
Referendumi

1.Qytetarët e komunës së Pejës, mund të kërkojnë që rregullorja e kuventit të komunës e miratuar
nga kuvemndi i komunës, ti nënshtrohet referendumit.
2.Kërkesa duhet ti dorëzohet kryesuesit të kuvendit të komunës, brenda 30 ditësh nga data e
mriatimit të rregullorës e cila duhet të nëshkruhet nga 10% e votuesve të regjistruar.
3.Kuvendi i komunës duhet ta shqyrrtojë kërkesën brenda 30 ditësh pas pranimit të peticionit, në
pajtim me ligjin në fuqi.

Neni  44
Shpërndarja e kuvendit jofunksional të komunës

1.Nësë kuvendi i komunës dështon në krerjen e funksionit të detyrueshëm sipas standardeve të
përcaktuara me ligj, apo nëse bëhët jofuknsional dhe kështu rezikon ushtrimin e të drejtave themelore të
qytetarëve, ministria përgjegjëses për qeverisje lokale njofton komunën për dështimin dhe kërkon që të
ndërmirën masa të duhura në mënyrë që të sigurohet kryerja e qetë e funksionit komunal.
2.Kuvendi i Komunës konsiderohet jo funksional nëse:

a) nuk e zgjedh kryesuesin, tridhjet (30) ditë pas themelimit;
b) nuk miraton statutin e saj brenda gjashtdhjet (60) ditësh pas themelimit;
c) nuk miraton buxhetin sipas afatit të parparë me ligjin përkatës; ose
d) nuk mban mbledhje për një përiudhë më të gjatë se gjasht (6) muaj.

3.Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale e njofton Qeverin e Republikës së Kosovës për
mosfunksionimin e komunës. Qeveria mund të shpërndaj kuvendin e komunës jofunksionues.
4.Zgjedhjet e reja për kuvendin e komunës mbahen në pajtim me ligjin për zgjedhjet komunale.
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KOMITETET
Neni 45

Komitetet e përhershme

1. Kuvendi i Komunës me vendim themelon Komitetin për Politikë e Financa dhe Komitetin për
komunitete si komitetet të përhershme.
2.Kuvendi i komunës themelon edhe komitete tjera për të cilat konsideron se janë të nëvojshme
për kryerjen e përgjegjësive të komunës.

Neni 46
Komiteti për Politikë e Financa

1.Komiteti për Politikë dhe financa kryesohet nga kryesuesi i kuvendit të komunës, e në mungesë
të kryesusit kryesohet nga anëtari më i vjeter i komitetit.
2.Komiteti për politikë dhe financa përbëhët nga përfaqësuesit e subjekteve politike që
përfaqësohen në kuvendin e komunës.
3.Në rast se në përbërjen e kuvendit të komunës janë të përfaqësuara më shumë entitete politike
me çka e bëjnë të pamundur përfshirjen e të gjitha entiteteve në Komitetin për politikë dhe
financa, atëhere përfaqësimi do të bëhët në bazë të përqindjes së përfaqësuar në kuvendin e
komunës.
4. Kuvendi i Komunës për themelimin e komiteteve të përhershme duhet të siguroi përfaqësimin
gjinor konform Ligjit mbi barazin gjinore, në të cilin përfaqësim përjashtohet (nuk llogaritet)
kryesuesi i komitetit.
5.Numri i anëtarëve të Komitetit për politikë e financa duhet të jetë 9  anëtarë bazuar në numrin e
anëtarëve të kuvendit.
6.Komiteti për politikë dhe financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave,
dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, duke përfshirë dokumentet e
planifikimin strategjik, Kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit,
rregullorën vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të punës për auditimin e
brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjat viti fiskal si dhe për
marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në kuvendin e komunës.

Neni 47
Komiteti për komunitete

1.Komiteti për komunitete përbëhet nga anëtarët e kuvendit të komunës dhe përfaqësues të
komuniteteve. Komiteteti për komunitete në rradhet e veta përfshin shuicën e thejsht nga anëtarët e
kuvendit të komunës, anëtarët tjerë janë përgaqësues të komuniteteve.
2.Komiteti për komunitete përbëhët nga 7 anëtarë.
3.Zgjedhja e anëtarëve të komitetit për komunitete bëhët me propozimin e kandidatëve të ofruar nga
komuniteti jo shumicë, ndërsa miratimi bëhët nga Kuvendi i Komunës.
4.Zgjedhja e kryesuesit të koitetit për komunitete bëhët me shumicën e votave të anëtarëve të komitetit
për komunitete. Në rast të mungesës së kryesuesit, mbledhjen e kryeson anëtari më i vjetër i komitetit
për nga mosha.
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5.Komitetit për komunitete përfaqësohet edhe nga një anëtarë i komuniteteve jo shumicë të cilët nuk
janë të përfaqësuar në kuvend.
6.Përgjegjësit e Komitetit për komunitete më onkretisht janë përcaktuar në nenin 53 paragrafi 2 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale.
7.Ky Komitet duhet të respektoj Ligjin mbi Barazinë Gjinore.

Neni 48
Rekomandimet dhe raportimi në Komitetet e përhershme

1.Rekomandimet e komiteteve të përhershme merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.
2.Në secilën mbledhje komiteti mban procesverbal dhe të njejtin e aprovon komiteti në mbledhjen e
radhës.
3.Komitetet e përhershme dorëzojnë raportin vjetor për punën e tyre pranë kuvendit të komunës për
shqyrtim dhe miratim.

Neni 49
Mbledhjet e Komiteteve të Përhershme

1.Mbledhjet thirën nga kryesuesi i komitetit si dhe në kërkesë të 1/3 së anëtarëve të komitetete e
përhershme.
2.Komitetet mbajnë mbledhje të rregullta, dhe urgjente varësisht nga nëvoja.
3.Ftesa për mbledhjet e rregullta të komiteteve të përhershme përmbanë:

3.1.Rendin e ditës:
3.2.Kohën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes.
3.3.Materialin e mbledhjes në gjuhë zyrtare.

4.Ftesa për mbledhje duhet t‘u dërgohet anëtarëve shtatë (7) ditë pune para mbajtjes së mbledhjes.
5.Mbledhja urgjente thirët nga kryesuesi dhe me kërkesë të 1/3 të anëtarëve për çështjet konkrete që
duhet trajtuar me urgjencë.

Neni 50
Mandati i anëtarëve në Komiteteve të Përhershme

1.Mandati i anëtarëve në komitetet e përhershme është 4 vjeçar.
2.Mandati i anëtarëve përfundon me përfundimin e mandatit të kuvendit të komunës.
3.Anëtari i komitetit të përehrshëm në komunë pushon të jetë anëtarë:

3.1. me rastin e përfundimit të mabndatit të tij;
3.2. me dorëheqjen e anëtarit;
3.3. në rast të vdekjes;
3.4. nëse nuk merrë pjesë tri (3) here pa arsye në mbledhje.
3.5. kur anëtari kalon në ndonjë entitet tjetër politik zëvëndësohet me anëtarin tjetër të të njejtit

subjekt politik të cilit i ka takuar anëtari me rastin e zgjedhjes.
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Neni 51
Komitetet Konsultative dhe komitetet tjera

I.Komitetet Konsultative

1.Komitetet konsultative janë trupa ndihmës të kuvendit të komunës, roli i të cilave është që
përmes këtyre komiteteve të garantohet që organet e komunave të jenë më transparente, më
efikase dhe të japin më shumë llogari qytetarëve. Përmes komiteteve konsultative krijohen
mundësitë për pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe grupeve tjera të interesit, në procesin e
vendimamarrjes për interes publik.
2.Kuvendi i komunës me vendim themelon komitete konsultative.
3.Vendimi për themelimin e komiteteve konsultative mirrët me shumicën e votave të aëtarëve të
pranishëm në kuvendin e komunës.
4.Anëtarët e komiteteve konsultative përbëhën nga qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave
joqeveritare të cilët duhen të jenë njohës të fushave përkatëse.
5.Anëtarët e kuvendit të komunës nuk mund të jenë anëtarë të komiteteve konsultative.

Neni 52
Propozimi për themelimin e komiteteve konsultative

1.Propozimet për themelimin e komiteteve konsultative bëhën nga:

1.1. Kryetari i Komunës;
1.2. Anëtarët e Kuvendit; dhe
1.3. Organizatat jo qeveritare /Shoqëria civile.

2. Propozimet e subjekteve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, së bashku me arsyetimin
përkatës i drejtohenkryesuesit të kuvendit të komunës.

Neni 53
Komitetet konsultative ad hoc

1.Kuvendi i komunës mund të themelojë edhe komitete konsultative ad hoc për çështje të
caktuara.
2.Mandati i komitetit konsultativ ad hoc pushon pas përfundimit të çështjes.

Neni 54
Organizimi i komiteteve konsultative

1.Komitetit konsultativ përbëhët prej shtatë (7) anëtarëve.
2.Pjesëmarrja e komiteteve obligative duhet të reflektoi përfaqësimin gjinor.
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Neni 55
Zgjedhja e anëtarëve të komitetev konsultative

1.Për zgjedhjen e anëtarëve në komitetin konsultativ, kuvendi i komunës shpall konkurs publik
dhe përcakton kriteret për konkurrrim.
2.Kandidati për anëtarë duhet të jeë banor i Komunës së Pejes.
3.Kuvendi i komunës themelon panelin përzgjedhës, i cili duhet të ketë në përbërje tre anëtarë të
kuvendit të komunës, një anëtarë nga ekzekutivi i komunës dhe një anëtarë nga shoqëria civile, që
do të propozojnë kuvendit të komunës  listen me anëtarë për komitetin konsultativ.
4.kryesuesi dhe zavëndëskryesuesi, zgjedhen me shumicën e votave të anëtarëve të këtij komiteti.

Neni 56
Mandati i anëtarëve të komiteteve konsultative

1.Mandati i anëtarëve të komiteteve konsultative është kater (4) vjeçar, nga themelimi i komitetit.
2.Anëtarët e komitetit konsultativ nuk mund të shërbejnë me shumë se dy mandate të
njëpasnjë[shme si anëtarë të atyre komiteteve.

Neni  57
Shkarkimi dhe largimi i anëtarëve të komitetit konsultativ

1.Shkarkimi i anëtarit të komiteteve konsultative bëhët nga kuvendi i komunës pas propozimit të
bërë nga kryesuesi i komitetit, për shkak të mospërmbushjes së detyrave që dalin nga rregullorët
komunale dhe ligjet në fuqi, mospjesëmarjes mbi tre (3) here rradhazi, pa arsye në mbledhjet e
komitetit, apo edhe për raste tjera të caktuar me ligj apo udhëzime administrative.

Neni 58
Mbledhjet e komiteteve konsultative

1.Mbledhjet e komiteteve konsultative thiren nga kryesuesi ose 1/3 e anëtarëve të komitetit
konsultativ.
2.Mbledhjet mbahen varrësisht nga nëvoja, por së pakut duhet të mbahën gjasht (6) takime në vit.
3.Komitetitet duhet të hartojnë plnin e punës dhe kalendarin e takimeve .
4.Ftesa për mbledhjen e komiteteve konsultative, përmban:

4.1. Rendin e ditës; dhe
4.2 Kohen dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes.

5.Mbledhjet kryesohen nga kryesuesi, e në mungesë të tij nga zëvendës kryesuesi.
3s

Neni 59
Kompetencat e komiteteve konsultative

1.Komitetet konsultative  mund të dorëzojnë propozime nga fushë veprimtarit e ndryshme në
pajtushmeri me Statutin e Komunës, përfshirë:
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1.1. Dhënjen e propozimeve për rregullore të ndryshme;
1.2. Hulumtime të ndryshme;
1.3. Japin mendime dhe die rreth iniciativave të ndërmarra nga kryetari i komunës në

fushën përkatëse;
1.4. Paraqesin pikëpamjet dhe mendimet e qytatrëve të Kryetarit të komunës dhe

Kuvendit të Komunës.

2.propozimet nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të mirën parasysh nga kuvendi i komunës për
zhvillimin e politikave të Komunës së Pejës.

Neni 60
Dhënja e propozimeve dhe raportimi

1.Dhënja e propozimeve për punën e komiteteve kosultative merret me shumicën e votave të
anëtarëve të pranishëm dhe i dërgohet me shkrim kuvendit të komunës.
2.Për secilën mbledhje komiteti mban procesverbal dhe të njejtin mund ta kenë nga një kopje
secili nga anëtarët.
3.Komuna është e obliguar të ofroi kushte të nëvojshme në mëyrë që komiteti të ketë mundësi të
kryej punën e tij në mënyrë efikase.
4.Komiteti konsultativ obligohet që të dorëzoi raport vjetor për punën e vetë Kuvendit të
Komunës.

Neni 61
Themelimi i komiteteve tjera

1.Kuvendi i komunës varësisht nga nëvoja për kryerjen e përgjgjësive në sektor të caktuar mund
të themelojë komitete tjera.
2.Kuvendi i komunës me vendim themelon komitetet tjera.
3.Komitetet tjera mund të themelohën në fusha të ndryshme si në zhvillimin ekonomik, në
shërbime publike, në barazi gjinore, në planifikim urban, në kadastër, pronë, në mbrojtje të
ambientit, në arsim, kulturë, rini, sport, në shëndetësi, mirrëqenje sociale dhe në fusha të
ndryshme ku komuna e sheh të nëvojshme.

Neni 62
Përbërja dhe organizimi i komiteteve tjera

1.Komitetet tjera të cilat themelohen nga kuvendi i komunës së Pejës, në fusha të caktuara
përbëhën nga anëtarët e kuvendit dhe përfaqësuesit jasht kuvendit të komunës.
2.Kuvendi i Komunës mund të merr vendim për emërimin e anëtarëve të komitetit nga
përfaqësues jasht kuvendit, me kusht që shumica e anëtarëve të komitetit të jenë nga përbërja e
kuvendit. Anëtarët e jashtëm nuk do të kenë të drejtë vote në komitet.
3.Këto komitete duhet të reflektojnë përbërjen e kuvendit të komunës së Pejës.
4.Numri i anëtarëve në një komitet duhet të jetë maksimumi shtat (7) anëtarë.

=( (U.A. Nr.02/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e U.A (MAPL) Nr.03/2014 për procedurat e
them.kom.)=
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Neni 63
Kompenzimi i Komiteteve të përhershme, konsultative, ad hoc
dhe komisioneve të Kuvendit të Komunës Pejë

1.Kompenzimi i anëtarëve të komiteteve obligative për pjesëmarrje në një seancë caktohet me
Udhëzim Administrativ për kompenzimin e stafit politik në Komuna të miratuar nga MPL.
2.Anëtarët e komiteteve obligative nuk mund të kompenzohen më shumë se për 12 seanca brenda
vitit.
3.Kompenzimi i anëtarëve të komiteteve konsultative dhe komiteteve ad hoc, komiteteve tjera e
komisioneve të themeluar nga kuvendit i komunës për punën e tyre, bëhët nga buxheti i komunës,
si vijon:

3.1. Shuma e kompenzimit duhet të jetë në proporcion me shumën e meditjeve të anëtarëve të
komiteteve të përhershme KPF-ca dhe KK-së.

3.2. Anëtarët e komiteteve dhe komisioneve nga paragrafi 3 i këtij neni, nuk mund të paguhën
më shumë se gjashtë (6) mbledhje të cilat mbahën brenda një viti.

Neni 64
Sekretria e Kuvendit

1.Sekretaria e kuvendit të komunës është zyre profesionale për Kuvendin e Komunës, komitetet,
komisionet  dhe trupat e tjera të themeluara nga kuvendi.
2.Roli i sekretarisë është dhënja e shërbimit pofesionale, administrative  dhe teknike për nëvoja të
kuvendit, të anëtarëve të kuvendit, komiteteve, komisioneve dhe trupave tjera të themeluara nga
kuvendi.
4.Sekretari është udhëheqës i administratës së Kuvendit, në vartësi të Kryesuesit.
3. Organizimi i punës së Sekretarisë së kuvendit, përgjegjësit dhe detyrat dhe përbërrja e
sekretarisë, janë të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ (MPL) Nr.04/2020 për sekretaritë e
Kuvendeve të Komunave.

Neni 65
Përgatitja dhe shqyrtimi i propozimeve nga ana e Kuvendit të Komunës

E drejta e inicimit dhe propozimit

1.Materialet për kuvendin  e komunës, përgatitën dhe propozohën kryesisht nga:

3.1. Ekzekutivi i Komunës – Kryetari i Komunës;
3.2. Drejtoritë komunale;
3.3. Kryesuesi i Kuvendit të Komunës;
3.4. Komitetet e Kuvendit të Komunës;
3.5. Anëtarët e Kuvendit të Komunës;
3.6. 15% (pesëmbëdhjetë për qind) e qytetarëve me të drjetë vote, si dhe nga subjektet e tjera

të parapara me ligj, rregullore dhe udhëzime komunale.
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2.Propozimet kryesisht hartohen sipas Planit të punës së kuvendit për vitin vijues, në përiudha të
caktuara kohore për shqyrtim sipas planifikimit, apo edhe mund të hartohen dhe procedohen
edhe propozime të tjera të pa planifikuara me planë pune por që vlerësohen si të domosdoshme
për shqyrtim nga ekzekutivi komunal apo institucionet tjera kompetente sipas ligjit, rregullorëve
apo udhëzimeve komunale.
3. Propozuesit obligohen që propozimet për shqyrtim ti hartojnë në bazë të ligjeve, statutit,
rregulloreve dhe akteve tjera nënligjore në fuqi. Propozimi duhet të përmbaj:

3.1. Propozimin për shqyrtim në kuvend të komunës, duhet të jetë me shkrim, i protokoluar
dhe i nënshkruar nga përsoni përgjegjës me arsyetim përkatës për shqyrtim dhe vendosje,
si dhe duhet të këtë të bashkangjitur Konkluzionin, me propozim të kryetarit të komunës
për kuvendin;

3.2. Propozimit duhet bashkangjitur edhe Draft – Vendimi që propozuesi ja propozon
Kuvendit të Komunës për miratim me bazën ligjore për këtë;

3.2. Nëse kemi të bëjmë me akt normativ, duhet të bashkangjitet Draft- akti normativ, që duhet
të jetë i qartë, konsisitent, koherent, i kuptueshëm, i qasshëm për të gjithë, i bazuar në
dispozitat ligjore në fuqi dhe Statut të Komunës së Pejës, me formë dhe përmbajtje të
qartë, të këtë raport mbi koston e aktit për implementimin e tij, si dhe duhet të i plotësoi
kushtet e tjera të përcaktuara me dispozita ligjore në fuqi;

3.3. Aktet që procedohen për shqyrtim në kuvend të komunës, duhet të jenë të përkthyera në
gjuhë zyrtare, duhet të jenë të protokoluara, dhe të kompletuara me dokumentet të
nëvojshme procedohen për Kuvendin e Komunës permes emailit zyrtar për kryesuesin e

kuvedi
dhe Sekretarinë.

3.4. Duhet që çdo akt normativ (përfshirë vendimet) t’ivihet një numër rendor për të
dalluar aktin nga njeri tjetri.

3.5. Aktet hartohen nga zyrtari përgjegjës apo komisioni i formuar nga propozuesi - hartuesi i
aktit (drejtoria apo institucioni tjeter kompetent).

3.6. Nëse akti, plani, apo ndonjë dokument tjetër duhët të i nënshtrohet procedurës së
diskutimit publik, atëherë barën dhe procesin e diskutimit publik e organizon dhe zbaton
propozuesi i aktit (Zyrtari apo komisioni), duke paraqitur në fund raportin mbi rrjedhën e
diskutimit publik, vërejtjet dhe sugjerimet e paraqitura në draft, cilat janë implementu dhe
cila jo me arsyetimin e mospërfshirjes së tyre, gjithnjë duke u batuar në legjislacionin në
fuqi që rregullon çështjen në fjalë. Në fund paraqet për miratim përfundimtar tejksti e
spastruar të aktit në fjalë.

3.7. Popozuesi, obligohet që para se aktin ta procedoi për shqyrtim në kuvend, ta konsultoi me
Zyrën ligjore, zyren për financa dhe zyren për integrime europiane të cilët e kanë

përgjegjsi ligjore të sigurojnë zbatim unik të teknikës juridike të hartimit, të siguroi zbatim unik
të teknikës juridike të  hartimit dhe të siguroi përputhshmërin e aktit normativ me legjislacionin
në fuqi, ndikimin financiar dhe harmonizimin me ligjin e Bashkimit Europian.

4.Aktet e miratuara nga kuvendi i komunës i nënshtrohen procedurës së shqyrtimit të
detyrueshem të ligjshmerisë, përpos akteve të cilat me Udhëzim Administrativ të MPL- së janë
përjashtuar nga ky proces.
5. Aktet pas konfirmimit të ligjshmerisë së tyre publikohen në ueb faqen zyrtare të Komunës dhe i
procedohen ekzekuitivit – kryetarit të Komunës për implementim.
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Neni 66
Procedura për Shqyrtimin e aktit të propozuar

1. Sekretaria e kuvendit pas pranimit të aktit dhe shkresave përcjellëse të tij, e shqyrton atë se a i
përmbanë elementet e nëvojshme dhe a ka të meta juridika apo administrative dhe nëse vërën
këto, e njofton kryesuesin e kuvendit dhe me pelqimin e tij me shkrim mund ti drejtohet
propozuesit që ta plotëson apo të eliminon të metat e tij në afatin e ckatuar.
2.Nëse propozuesi nuk vepron sipas vërejtjeve dhe sugjerimeve të sekretarisë dhe kryesuesit të
kuvendit, për këtë do të njoftohet kryetari i komunës për marrjen e masave të duhura.
3. Nëse as pas këtyre veprimeve nuk ndërmeret asgje, materiali do të procedohet më tutje në
komitet dhe kuvend dhe për të metat e tij do të njoftohen këshilltarët komunal.
4. Materialet e shqyrtuara nga Komiteti për Politik e Financa apo komitetet tjera procedohen në
kuvend me Konkluzion rekomandues për shqyrtim, miratim apo refuzim të propozimit në fjalë.
5. Kuvendi i Komunës pas shqyrtimt të propozimit mer vendim me shumicë votash të anëtarëve të
pranishëm dhe që votojnë, nëse kjo ndryshe nuk parashifet shprehimisht me ligj.
6. Pas marrjes së vendimeve, Sekretaria e kuvendit kujdeset për hartimin përfundimtarë të tyre
në afatin e përcaktuar ligjor dhe për zbatimin e procedurave, si: nënshkrimin nga kryesuesi,
vulosjen e aktit, procedimin për shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmerisë në MPL, për publikim të
vendimit në Ueb faqen zyrtare të komunës, për procedimin e tij tek ekzekutivi komunal për
zbatim – implementim, kur për këtë janë plotësuar kushtet ligjore, dhe në fund, një kopje të aktit
do ta akrivojë në akriven e Kuvendit të Komunës.

Neni 67
Kodi i mirësjelljes

1.Kryesuesi i kuvendit, duhet të përfaqësoi paanshmeri dhe unitet të anëtarëve të kuvendit.
2.Këshilltarët(anëtarët) e kuvendit janë të obliguar që të diskutojn dhe të sjellën ndershëm dhe në
mënyrë të matur ndaj njeri- tjeterit pa fyerje, ofendime, pëshperitje apo ndërhyrje gjatë diskutimit.
3.Nëse kryesusi i kuvendit konsideron se ndonjëri prej anëtarëve nuk sillet mirë në mbledhje, nuk i
respekton urdhërat e kryesusit duke e penguar punën e mbledhjes më dashje, ose duke u sjellur në
menyrë ofenduse, ai duhet t’ia tërhjek vërejtjen atij. Nëse sjelljet e anëtarit në fjalë vazhdojnë të jenë të
pandryshuara, kryesuesi i mbledhjes ndërmer ndonjëren prej masave në vijim:

3.1. Propozon që anëtari të mos dëgjohet, në të cilin rast propozimi duhet të bëhet menjëherë
në mbledhje. Nëse propozimi aprovohet, anëtarit i ndalohet fjalimi i mëtutjeshëm në
mbledhje;

3.2. Udhëzon anëtarin që të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht nga pjesa e mbetur e mbledhjes,
perveç kur do të ketë votim;

3.3. Jep urdhër që anëtari të largohet nga mbledhja, përveç nëse ka votim;
3.4. Shtyn mbledhjen për një orë ose deri në terminin e ardhshëm të caktuar, apo për ndonjë

termin tjetër, për çka do ti informoi me kohë anëtarët e Kuvendit të Komunës.

4.Nëse pjesëtari i publikut më dashje pengon punën e mbledhjes, kryesuesi i kuvendit do t’ia tërheq
vërejtjen  atij/asaj. Nëse ai/ajo vazhdon të pengoj mbledhjen kryesusi i kuvendit ndërmerr njërën prej
masave në vijim:
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4.1. udhëzon pjestarin të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht nga mbledhja;
4.2. jep urdhëri që anëtari të largohet nga mbledhja;
4.3. Shtyn mbledhjen për një termin tejter.

5.Nëse mbledhja ndërpritet për ndonjë çrregullim më të madh, kryesusi i kuvendit mund ta shtyej
mbledhjen për një orë ose për një datë tjetër kur kuvendaret do të njoftohen me kohë.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 68
Procedura e ndryshimit dhe plotësimit te rregullores së punës

1. Kryesuesi i Kuvendit shqyrton në vazhdimësi zbatueshmerinë e Rregullores se Punës dhe në
bazë të nevojës mund t’i propozojë Kuvendit ndryshim/plotësimin e kësaj rregulloreje.
2. Propozimin për ndryshim/plotësimin e rregullores mund ta inicoj së paku 1/3 e anëtarve të
Kuvendit.
3. Vendimin për ndryshim/plotësimin e Rregullores së Punës e merr Kuvendi me shumicen e
anëtarëve të Kuvendit.

Neni 69
Konflikti dhe interpretimi i rregullores

1.Ne rast se ekziston konflikti në mes të dispozitave të kësaj rregullore dhe dispozitave të Ligjit pë
Vetëqeverisje Lokale ose Statutit të Komunës së Pejës, atëhere vlejnë dispozitat e LVL
respektivisht Statutit.
2.Interpretimin autentik të kësaj rregulloreje e bënë Kuvendi.

Neni 70
Shfuqizimi

1.Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullorja Mbi Punën e Kuvendit të
Komunës së Pejës 01.Numër: 06-9372, datë 01.dhjetor 2008.

Neni 71
Hyrja në fuqi

1.Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të Ministrisë së
Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe 7 (shtatë) ditë pas publikimit në gjuhë zyrtare në web-
faqen e Komunës së Pejës.

KRYESUESI I KUVENDIT,
Dr. Islam Husaj



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

Janar 2021

Lënda :Kalendari i Takimeve të Komitetit për Politik e Financa – Pejë, për vitin 2021.
Ju lutem shiqoni propozimin në vijim për kalnedarin e takimeve të Kuvendit Komunal për vitin 2021

Muaji Takimi Data e dërgimit të materialit Dita/Data e Takimit

Janar Takimi i KPF. E ______.Janar 2021 E Enjte,  21. Janar 2021

Shkurt Takimi i KPF. E Mërkurë, 03. Shkurt 2021 E Premte, 12. Shkurt 2021

Mars Takimi i KPF. E mërkurë, 03. Mars 2021 E Premte, 12. Mars 2021

Prill Takimi i KPF. E Hënë,  05. Prill 2021 E Mërmurë, 14. Prill 2021

Maj Takimi i KPF. E Marte, 04. Maj 2021 E Enjte, 13. Maj 2021

Qershor Takimi i KPF. E Premte, 04. Qershor 2021 E Hëne, 12. Qershor 2021

Korrik Takimi i KPF. E Hëne, 05. Korrik 2021 E Mërkurë, 14. Korrik 2021

Gusht Takimi i KPF. PUSHIM VJETOR PUSHIM VJETOR

Shtator Takimi i KPF. E Hënë, 03 Shtator 2021 E Hënë, 14. Shtator 2021

Tetor Takimi i KPF. E Hënë, 04. Tetor 2021 E Mërkurë, 13.Tetor 2021

Nëntor Takimi i KPF. E Mërkurë, 03. Nëntor 2021 E Premte, 12. Nëntor 2021

Dhjetor Takimi i KPF. E Premte, 03. Dhjetor 2021 E Hënë, 13. Dhjetor 2021

Shënim: a) Të gjitha takimet e theksuara më lartë do të mbahen me fillim në orën 10,oo h.
b) Takimet e jashtëzakonshme mund të mbahen në kushtet të përcaktuara me nenin 44.

paragrafi 4 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
c) Takimet mbahen në afatin e caktuar, por për arsye objektive datat e caktuara mund të

lëvizin apo takimi të mbahet ndonjë ditë më vonë se që janë caktuar me këtë kalendar.

KRYESUESI I KUVENDIT
Dr.Islam Husaj
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R E P U B L I K A    K O S O V A

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ

Janar 2021
Lënda :Kalendari i Takimeve të Kuvendit Komunal – Pejë, për vitin 2021.

Muaji Takimi Data e dërgimit të materialit Dita/Data e Takimit

Janar Takimi i KK. E _______, 21.Janar 2021 E ________,___. Janar 2021

Shkurt Takimi i KK. E Marte, 16. Shkurt 2021 E Enjte, 25. Shkurt 2021

Mars Takimi i KK. E Premte, 19. Mars 2021 E Hënë, 29. Mars 2021

Prill Takimi i KK. E Marte, 20. Prill 2021 E Enjte, 29. Prill 2021

Maj Takimi i KK. E Marte, 18. Maj 2021 E Premte, 28. Maj 2021

Qershor Takimi i KK. E Premte, 18. Qershor 2021 E Marte, 30. Qershor 2021

Takim publik me qytetar Takim publik E Premte me dt. 18.06.2021

Korrik Takimi i KK. E Hënë, 19. Korrik 2021 E Enjte, 29. Korrik 2021

Gusht Takimi i KK. PUSHIM VJETOR PUSHIM VJETOR

Shtator Takimi i KK. E Premte, 17. Shtator 2021 E Mërkurë, 29. Shtator 2021

Takim Takimi i KK. E Hënë, 18. Tetor 2021 E Enjte, 28. Tetor 2021

Nëntor Takimi i KK. E Enjte, 18. Nëntor 2021 E Marte, 30. Nëntor 2021

Dhjetor Takimi i KK. E Premte, 17. Dhjetor 2021 E Marte, 28. Dhjetor 2021

Takim Publik me qytetar Takim publik E Enjte, dt. 23. Dhjetor 2021

Shënim: a) Të gjitha takimet e theksuara më lartë do të mbahen me fillim në orën 10,oo h.
b) Takimet e jashtëzakonshme mund të mbahen në kushtet të përcaktuara me nenin 44.

paragrafi 4 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
c) Takimet mbahen në afatin e caktuar, por për arsye objektive datat e caktuara mund të

lëvizin apo takimi të mbahet ndonjë ditë më vonë se që janë caktuar me këtë kalendar.

KRYESUESI I KUVENDIT
Dr.Islam Husaj
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1. Përmbledhja Ekzekutive 

 
Ky plan i biznesit është dokument themelor i zhvillimit të ndërmarrjes për vitin 2021 i cili 

definon qartë misionin, synimet dhe rezultatet e pritura, duke bërë krahasimet me të 

arriturat e periudhave të kaluara. Plani i biznesit është përgatitur nga zyrtarët e 

ndërmarrjes duke u bazuar në gjendjen ekzistuese dhe misionin e zhvillimit të ndërmarrjes 

në trajtimin e transportimit të udhëtareve sipas standardeve dhe praktikave evropiane.        

 

Ky plan ka marrë parasysh edhe infrastrukturën ligjore që merret me menaxhimin e 

stacioneve të autobusëve në nivelin komunal, me qellim të ndikimit të ndërmarrjes në 

menaxhimin e biznesit. Poashtu për ruajtjen, sigurinë, integritetin dhe administrimin sa 

me efikas te të dhënave, ndërmarrja do të zhvillojë një sistem të qëndrueshëm të 

teknologjisë informative.  

 

Plani i biznesit përveç që është i orientuar në të hyrat vetanake, është orientuar fuqishëm 

edhe në mbështetjen që mund ta ketë ndërmarrja prej institucioneve lokale, qeveritare dhe 

donatorëve.       

 

Realizimi i këtij plani, sidomos plani i investimeve kapitale, përveç nga të hyrat vetanake 

është i varur nga Komuna e Pejës apo donacione tjera të ndryshme të mundshme. 

Njëkohësisht duke bërë përpjekje për të siguruar një subjekt financiarisht të vetë 

qëndrueshëm me qellim që të siguroj shërbime kualitative në pajtim me standardet 

evropiane. Qasja e afarizmit të ndërmarrjes do të jetë transparente dhe etike e bazuar në 

dispozita ligjore. 

 

Ky plan i biznesit është orientuar drejt menaxhimit të mirëfilltë të N.P.L. “Stacionit të 

Autobusave”Sh.A. në Pejë, ku për objektivat e përcaktuara me këtë plan janë dakorduar 

edhe Bordi i Drejtorëve të Ndërmarrjes.  Pasqyrat e politikave dhe synimet e përmbajtura 

brenda planit janë zhvilluar dhe aprovuar në Bordin e Drejtorëve, plani i biznesit do ti 

nënshtrohet rishikimit dhe freskimit në baza vjetore.  

 

2. Prezantimi i Biznesit / Historiku 

 

Fillet e zhvillimit të transportit të udhëtarëve dhe mallrave datojnë që nga viti 1952 dhe 

nëpër etapa të ndryshme dhe lokacione të tjera është zhvilluar transporti i udhëtarëve dhe 

mallrave në  Pejë. 

 

Stacioni i Autobusëve në Pejë është themeluar në vitin 1978 në Gjykatën Ekonomike në 

Prishtinë me nr. Fi-806/78 si organizatë punuese e transportit me emrin 

“KOSOVATRANS”, ndërsa një vit me vonë edhe njësitë e saj me degët Deçan, Istog dhe 

Klinë me gjithsej 78 punëtorë. Ndërsa prej vitit 1981 numri i punëtorëve arrinte 480, 
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kurse prej vendosjes se masave të dhunshme të ish-Jugosllavisë në vitin 1990 e deri në 

përfundim të luftës në vitin 1999 ka operuar si shoqëri aksionare ku si qellim kanë pas 

zhvillimin dhe ruajtjen e aseteve shtetërore. Stacioni i Autobusëve, para se të kalohet nën 

menaxhim të Kuvendit të Komunës se Pejës është quajtur Ndërmarrja Shoqërore e 

Trafikut të Udhëtareve apo N.Sh.T.U. “KOSOVATRANSI’’ në Pejë. 

 

Prej 16 korrik 2001 ndërmarrja regjistrohet si ndërmarrje shoqërore në shtyllën e IV-të të 

UNMIK-ut. Nga viti 2012 me nxjerrjen e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, 

ligjit nr.03/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-087 për Ndërmarrjet 

Publike dhe në ligjin nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare dhe në nenin 12 par.1 të ligjit 

nr.03/L-040 për Vet-Qeverisjen Lokale, në nenin 5 të Rregullores nr.01/2013 për 

Hartimin dhe publikimin e Akteve të Komunave të MAPL-se Nr.0203-76 të dt.24.01.2013 

dhe në nenin 8 të Statutit te Komunës se Pejës 01.nr.09-8103 të datës 29 shtator 2008, 

Kuvendi Komunal në Pejë me dt. 07.04.2015 nxjerr dhe miraton Statutin e Ndërmarrjes 

dhe merr emrin N.P.L.’’Stacioni i Autobusave” Sh.A. në Pejë. 

 

Ky plan i biznesit është dokument themelor i zhvillimit të ndërmarrjes për vitin 2021, dhe 

ka për qëllim që të definoj qartë synimet dhe rezultatet e pritshme duke bërë krahasime 

me të arriturat e periudhave në të kaluarën. Po ashtu, ky plan do të marrë parasysh edhe 

infrastrukturën ligjore që merret me menaxhimin e stacioneve të autobusëve në nivelin 

lokal dhe qendror. Përveç të hyrave vetanake, plani është i orientuar fuqishëm edhe në 

mbështetjen që mund të ketë prej institucioneve lokale, qendrore dhe donatorëve. Për me 

tepër, qasja e afarizmit të ndërmarrjes do të bazohet në legjislacionin në fuqi duke ofruar 

transparencë të plotë për veprimtarinë e saj me qëllim që të thelloj bashkëpunimin me të 

gjithë arteret te cilët janë të lidhur drejtpërdrejt me veprimtarinë e ndërmarrjes.  

 

Ndërmarrja do të bëjë analizën e amortizimit të aseteve, regjistrimin e pjesëve të saj, 

identifikimin e saktë të objekteve përcjellëse dhe pronës se paluajtshme, do të kalkulojë 

shpenzimet e peronizimit dhe qiradhënies nga kompanitë të cilat bëjnë afarizëm në objekt 

të ndërmarrjes dhe mundësin e rishikimit të kontratave në mes ndërmarrjes dhe subjekteve 

private, po ashtu do të bëjmë përpjekje që hyrje-daljet të automatizohen dhe të gjitha 

pagesat të kryhen brenda objektit të stacionit dhe keq menaxhimin ta ulim pothuajse në 

piken minimale, ku çdo operator transportues të jetë në nivelin e pagesave. Po ashtu se 

bashku me Drejtorinë e Inspekcionit Komunal do të bëjmë përpjekje që të gjithë 

operatorët që e zhvillojnë veprimtarinë në mënyrë ilegale ti ndalim.  
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2.1. Objektivat 
 

 Lider në Rajon për Shërbimet e Transportit dhe Udhëtarëve; 

 Krijimi i ambientit për komoditet të udhëtarëve në bazë të standardeve 

evropiane; 

 Planifikimi dhe krijimi i linjave urbane të transportit. 

 

2.2. Misioni 
 

Misioni ynë është: t’iu ofrojmë Udhëtareve dhe Operatorëve komoditetin e 

nevojshëm për pritjen gjegjësisht ushtrimin e aktivitetit. Kjo do të çojë në 

krijimin e një identiteti të ri dhe kthimin e reputacionit të Ndërmarrjes.  

 

2.3. Vizioni 
 

Ngritja e cilësisë së shërbimeve tona, si mjet për rritjen e reputacionit të 

stacionit, qe sigurte ta drejtojmë ndërmarrjen drejtë liderit në ofrimin e 

këtyre shërbimeve. 

 

2.4. Rruga Drejtë Suksesit 
 

Rruga drejtë suksesit për ndërmarrjen tonë, N.P.L. “Stacioni Autobusëve” Sh.A. 

është: 

  Krijimi i një identiteti gjithnjë duke ia atribuuar rritjes së cilësisë së 

shërbimeve tona. Pra, cilësia është ajo që na përcakton, ajo do të na çojë 

drejtë suksesit. 

 Duke krijuar një lidhje të fortë me Operatorët vendorë dhe të huaj nga e 

gjithë Evropa, ne synojmë zgjerimin e këtyre kontratave dhe krijimin e një 

hapësire më të madhe të kërkesës dhe ofertës në veprimtarinë tonë. 

 Me kapacitetet aktuale të krijuara, qëllimi ynë është që të kemi shërbimet 

më të mira sipas standardeve të Transportit. 
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3. Investimet 

3.1. Investimet e nevojshme për vitin 2021 
 

Gjendja e krijuar nga pandemia globale Covid-19, e cila është shfaqur ne mesin e muajit 

mars, pra në fillim të vitit,  ka ndikuar në rënien drastike te të hyrave në muajt e mbylljes 

dhe me një rënie mbi 30% edhe në muajt pasues, si rrjedhim na e ka pamundësuar 

realizimin e investimeve të planifikuara. Duke marr parasysh ketë gjendje dhe nevojën e 

realizimit të investimeve të planifikuara, ato janë bartur për në vitin 2021, si në vijim: 

 

Prioriteti                       Investimet                   Arsyetimi 

1. 

 

Krijimi i ambientit për zgjerim të 

aktiviteteve afariste 

Krijimi i hapësirës së re për 

qiradhënie, etj. 

2. Zyre dhe ambiente pune Inventarë për zyre e personelit dhe 

krijimi i hapësirave për arkiv të 

dokumenteve. 

3. Pajisje me Teknologji Informative  Pajisja me softwear për mbajtjen e 

librave kontabël dhe personelit.  

4. Investimi në shërbim te Udhëtarëve Rregullimi i hyrjeve digjitale në 

hollin e Stacionit, lyerja dhe 

suvatimi i Hollit. 

5. Rregullimi i Tualeteve dhe rrjetit të ujit Rregullimin tualeteve publike tek 

peronat, rregullimi i tualetit tek zyre 

e kontabilitetit dhe riparimi i rrjetit të 

ujit. 

6. Renovimi rreth Peronave Asfaltimi i hapësirës tek peronat dhe 

sinjalizimi. 

7. Rregullimi i hyrje-daljeve Rregullimi i hyrjeve në objekt(hollin 

e stacionit) dhe dyerve tek zyre e 

kontabilitetit dhe drejtorisë. 

8. Mjete për mirëmbajtje Pajisja me mjete të reja për pastrimin 

e ambientit të jashtëm dhe të 

brendshëm të ndërmarrjes. 
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3.2. Plani dinamik i Investimeve 

Menaxhmenti në bazë të analizës së gjendjes, ka konstatuar që duhet të bëhen investime të 

cilat janë të domosdoshme për mbarëvajtjen e procesit të punës dhe të cilat dalin nga 

detyrimet për ta mbajtur raitingun/kategorinë  e Licencës apo për ta mbrojtur atë.  

 

Lista e investimeve do të duket si në vijim: 

Lista e Investimeve  2021 

Nr Përshkrimi Investimi 

Total 

2021 

    

1. Ambient për zgjerim të aktiviteteve afariste 1,500.00 1,500.00 

1.1.  Krijimi i hapësirës së re për qiradhënie 1,500.00 1,500.00 

    

2. Zyre dhe ambiente Pune 1,450.00 1,450.00 

2.1. Tavolina pune me karrige dhe sirtarë 1,000.00 1,000.00 

2.2. Kompjuter 450.00 450.00 

        

3. Pajisje të Teknologjisë informative  850.00 850.00 

3.1. Sowtvear i kontabilitetit  500.00 500.00 

3.2. Pajisje tjera të Teknologjisë informative dhe licenca 350.00 350.00 

        

4. Investimi në shërbim të udhëtarëve 800.00 800.00 

4.1. Vendosja e dollapëve metalike për ruajtjen e Bagazhit 800.00 500.00 

        

5. Rregullimi i Tualeteve 15,500.00 15,500.00 

5.1. Rregullimi i tualeteve publike dhe rrjetit të ujit në objekt 14,750.00 14,750.00 

5.2.  Rregullimi i tualetit të zyra e kontabilitetit 750.00 750.00 

        

6 Renovimi rreth Peronave 14,000.00 14,000.00 

6.1. Asfaltimi i pjesshëm rreth peronave 12,800.00 12,800.00 

6.2. Sinjalizimi 1,200.00 1,200.00 

        

7 Rregullimi i hyrje-daljeve 3,500.00 3,500.00 

7.1. Rregullimi i hyrjeve në objekt(hollin e stacionit) 2,700.00 2,700.00 

7.2. Rregullimi-ndërrimi i dyerve tek zyre e kontabilitetit 800.00 800.00 

        

8 Mjete pune për mirëmbajtje 800.00 800.00 

8.1.    Mjete për pastrim të oborrit dhe pjesës së brëndshme 800.00 800.00 

    

          Totali i investimeve    38,400.00€   38,400.00€ 

 

    Qasja Analitike  

Pa marr parasysh situatën e krijuar me pandeminë Covid - 19, është e nevojshme për ti 

përfunduar investimet e planifikuara, pasi qe kjo përveç plotësimit të standardeve të 

kërkuara, edhe do të ndihmojë në rritjen e produktivitetit dhe efiçiences së punës në 

ndërmarrje. Investimet do të mbulohen nga të hyrat vetanake dhe nga donacionet e 

mundshme, ose ndonjë huaje të mundshme në rast nevoje. Duke marr parasysh të hyrat e 

ulëta si pasojë e situatës se krijuar nga pandemia Covid-19 investimet e lartcekura jo 

domosdoshmërisht mund të përfundohen brenda vitit 2021. 
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3.2.1. Ambient për zgjerim të aktiviteteve afariste 

Krijimi i hapësirës së re për qiradhënie (kufizimi dhe renovimi i ndonjë hapësire tek pjesa 

e sporteleve) e përshtatshme për zyre të agjencioneve turistike private. Si opsion i 

mundshëm për zgjerimin këtyre aktiviteteve afariste është mundësia e bashkëpunimit me 

sektorin privat ne fushën e  investimeve me qëllim te rritjes se të hyrave dhe 

qëndrueshmërinë financiare të ndërmarrjes. 

3.2.2. Zyre dhe ambiente pune 

Për zhvillimin e aktivitetit normal, është e nevojshme krijimi i ambientit të përshtatshëm 

për punë, pra duhet bërë klimatizimi dhe mbajtur freskia e mobilimit duke ndërruar paisjet 

e vjetra. 

3.2.3. Pajisje të teknologjisë informative 

 

Pajisjet teknologjike kanë një rol të rëndësishëm në menaxhimin e ndërmarrjes dhe për 

këtë arsye është i nevojshëm investimi. Softueri për financa dhe kontabilitet është më se i 

nevojshëm pasi që në përdorim metoda manuale, duke shfrytëzuar programin e MS 

Office(Excel), dhe pothuajse nuk i shërben as për së afërmi nevojave të kohës. 

3.2.4. Investimi në shërbim të udhëtarëve 

Pas përmbushjes së standardeve të kërkuara për në bazë të Udhëzimit Administrativ 

2013/08 për Licencimin e Stacioneve të Autobusëve,  fokusi ynë do të jetë në krijimin e 

komoditetit në hapësirat për qëndrim (pritje) të udhëtarëve(hollin e Stacionit) duke e 

suvatuar dhe renovim të hyrjeve për ta mbajtur të ngrohtë ambientin e hollit. Gjithashtu 

edhe hapësira për ruajtjen e bagazhit do të modernizohet me dollapë metalike(ruajtja e 

bagazhit mund të jetë edhe aktivitet i profitit duke krijuar të hyra të reja financiare). 

3.2.5. Rregullimi i Tualeteve dhe rrjetit të ujit 

Edhe tualetet ishin një pjesë e rëndësishme për marrjen e licencës dhe mbrojtjen e saj. 

Kemi rregulluar tualetin për nëna me fëmijë si dhe persona me nevoja të veçanta  i cili ka 

qenë i obliguar me Udhëzimin Administrativ nr.2013, tani synojmë ta rregullojmë edhe 

tualetin publik afër peronave, gjë që është e kërkuar sipas standardeve, edhe do të 

rregullohet tualeti tek zyrat e kontabilitetit. Po ashtu është e domosdoshme riparimi i 

rrjetit të ujit, pasi qe ka rrjedhje të pakontrolluara në rrjetin ekzistues. 

3.2.6. Renovimi rreth Peronave 

Pasi qe janë kryer disa punë rreth hapësirës së peronave, fokusi ynë ketë vit do të 

drejtohet në asfaltimin e pjesës rreth peronave pasi qe janë krijuar gropëza, dhe të bëhet 

sinjalizimi. Në ketë mënyrë do krijohen kushte komode edhe për operatorët transportues. 
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3.2.7. Rregullimi i hyrje-daljeve 

Hyrjet në ndërmarrje, si në oborr ashtu edhe në objekt janë të rregulluara me Udhëzimin 

Administrativ 2013/08. Hyrjet në objekt (holl) duhet të rregullohen në mënyrë që gjatë 

dimrit dhe verës të mbahet temperatura konstante në hollin e pritjes, gjithashtu do të bëhet 

rregullimi-ndërrimi i dyerve tek zyret e kontabilitetit dhe drejtorisë. 

3.2.8. Mjete pune për mirëmbajtje 

Blerja e mjeteve për pastrimin e parkingut dhe oborrit gjithashtu krijon lehtësi për 

punëtoret dhe kushte më të mira për klientët dhe operatorët tanë. 

4. Shërbimet 

Stacioni i Autobusëve është 100% i orientuar në ofrimin e shërbimeve të cilat do të 

specifikohen më poshtë. 

4.1. Peronizimi - pranimi dhe përcjellja e Autobusëve 

 

Stacionin e Autobusëve pranon rëndin e udhëtimit nga Ministria e Infrastrukturës për 

linjat ndër-urbane dhe ndërkombëtare, si dhe nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik për 

linjat urbane dhe urban-periferike dhe obligohet që në bazë të këtij rëndi të ofroj shërbime 

për operatorët ekonomik.  

 

Për numrin e nisjeve në bazë të rendit të udhëtimit (Shih Tabelën): 

 

Peronizimet në bazë të Rëndeve të Udhëtimit në aspektin sasior gjatë vitit 
2020-21 

 Peronizimet 
ditore gjatë 

ditëve të punës 

Peronizimet 
ditore gjatë 

festave 

Peronizimet 
Vjetore 

Urbano -Periferik 96 96 35,040 
Ndërurban 222 222 81,030 

Ndërkombëtar 32 32 11,680 
TOTAL 350 350        127,750 

 

 

• Linjat Urban-periferike: të planifikuara për ditë pune janë 96; 

• Linja Ndër-urbane:të planifikuara për ditë pune janë 222; 

• Linja Ndërkombëtare:të planifikuara për ditë pune janë 32 nisje në ditë. 

 

Në tabelën e mësipërme janë të gjitha linjat sipas rendit të udhëtimit të lëshuara nga  

institucionet kompetente për licencimin e operatorëve ekonomik. Duke u bazuar në 

raportet e kaluara ne parashohim që15-25% e këtyre linjave mund të mos mbahen për ditë 
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pune dhe pothuajse asnjë linjë urbano-periferike të dielave dhe fokusohemi që 

minimalisht 85 % të rendit të udhëtimit për linjat ndër-urbane e ndërkombëtare dhe 75% 

të linjave urban-periferike të mbahen.  

 

Viti Peronizime të Planifikuara me 75% gjegjësisht 85% të Rendit të 
Udhëtimit për ditë të punës(pa të diela përveç atyre që mbahen) 

 
2021 

Linjat Peronizimet 
Mujore 

Peronizimet 
Vjetore 

% e arritshmerisë 

1 Urban -Periferik 1,878          22,536 100% 

2 Ndër-urban 4,423  53,076 100% 
3 Ndërkombëtar    790    9,482 100% 

 Totali 7,091  85,094  100% 
 

 

 

4.2. Qiradhënia 
 

Në ambientin e stacionit momentalisht gjinden 10 lokale dhe hapësira në dispozicion për 

qiradhënie. Gjatë pjesës së parë të vitit 2020 ishin të shfrytëzuara 9 lokale, kurse 1 lokal 

është dhënë me qira në Korrik dhe 1 hapësirë në Tetor 2020. Në vitin 2021 pritet të 

funksionalizohen dhe të vihen në dispozicion për qiradhënie edhe hapësira tjera. 

 

Në Tabelën e mëposhtme janë të paraqitura më detaje lokalet dhe hapësirat për 

qiradhënie. 

 

Planifikimi i hapësirave dhe lokaleve për qiradhënie 

Përshkrimi 2020 2021 

Lokale dhe hapësira për qiradhënie në objekt 11 12  

Hapësira për reklamë 1 1 

                        Totali 12 13 

 

Gjatë vitit 2021 planifikohet të shikohet mundësia e krijimit të ndonjë hapësire për 

qiradhënie, saktësisht, 1-2 lokale dhe ndonjë hapësirë për vendosje të reklamave. 

 

 

 

   4.3.   Parkingu 
 

N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A. në Pejë posedon hapësira për parking të auto-

veturave dhe autobusave, ky shërbim ka kontribuar me rreth 7.10% te të hyrave të 

gjithmbarshme të Ndërmarrjes për vitin 2020. 
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    4.4. Shërbime tjera 

 

 4.4.1. Shitja dhe rezervimi i biletave të autobusëve për  

  Linjat Ndërkombëtare 

Sipas Ligjit për transportin rrugor Nr. 04-L-179 parashihet që stacioni i autobusëve të bëjë 

shitjen dhe rezervimin e biletave për kompanitë e transportit rrugor. Ne fillimisht synojmë 

gradualisht ta fusim në funksion ketë vetëm për linjat ndërkombëtare.  

4.4.2. Shërbime Marketingu 

Frekuentimi i njerëzve në hapësirat e stacionit është i madh, pra ofron mundësi që këto  

hapësira të përdoren nga kompanitë për reklamimin e bizneseve të tyre, andaj pasiqe 

sivjet kemi berë vendosjen e një TV-je të madhe si hapësirë reklamuese në hollin e 

stacionit dhe kemi krijuar web-faqen, vitin në vijim synojmë t’i fusim në funksion si 

hapësirë reklamuese dhe të realizojmë të hyra duke berë oferta të ndryshme për biznese. 

 

5. Analiza e Tregut 

Stacioni i Autobusave është Ndërmarrje Publike dhe është e vetmja në komunën e Pejës e 

cila ofron shërbime të ndalesave të autobusëve. Gjithashtu stacioni gjendet rreth 1000m 

nga qendra e qytetit dhe ka një frekuentim jashtëzakonisht të madh të njerëzve, e cila na 

jep përparësi sa i përket çmimeve të qerasë për lokalet me të cilat disponojmë. 

5.1. Analiza SWOT 
 

Analiza e mëposhtme paraqet vlerësimin aktual të Ndërmarrjes në aspektin e menaxhimit 

dhe ofrimin e shërbimeve. 

S
W

O
T

 A
n

a
li

za
 

Fuqitë Dobësitë  

 I vetmi në këtë fushë të 

shërbimeve në Peje; 

 Pozitë strategjike; 

 Menaxhementi me përvojë; 

 Përvoja shumë vjeçare në 

transport, etj. 

 Pamundësi financiare për 

investime të kërkuara; 

 80 % e stafit në moshë të 

shtyre; 

 Amortizimi i objektit; 

etj.  

Mundësitë Rreziqet 

 Zhvillimi i transportit të 

njerëzve dhe bagazhit urban; 

 Hapësirë për investime duke 

krijuar hapësira për qiradhënie 

dhe reklamime në objekt; 

 Rritja e shfrytëzuesve të 

transportit ndër-urban, etj. 

 Degradimi i Licencës; 

 Kontestet e trashëguara; 

 Mungesa e përkrahjes së 

duhur nga Inspektorati 

Komunal dhe Policia; 

 Mundësia e zhvendosjes, etj. 
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 5.1.1. Fuqitë 

 
I vetmi në këtë fushë të shërbimeve në Pejë – Njëra ndër shumë përparësitë e Stacionit 

të Autobusëve është kjo, sepse është i vetmi në Pejë, çka nënkupton se nuk duhet t’i 

frikësohemi konkurrencës. Kjo nuk do të thotë se do të ketë ndonjë neglizhencë, 

përkundrazi do të shtohet përgjegjësia duke u rritur vëmendja ndaj operatorëve dhe 

personelit për të ngritur cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë. 

 

Pozitë Strategjike – Stacioni i Autobusëve gjendet në një ndër pikat më të favorshme të 

qytetit, në rrugën me të frekuentuar në qytet, afër tij janë Stacioni i Policisë, Gjykata 

Themelore, Qendra tregtare të ndryshme, etj.  

 

Përvoja shumë vjeçare në transport – shumica e të punësuarve kanë rreth 30vite 

përvojë pune dhe kjo ndërmarrje ka një historik mjaft të bujshëm të përvojës në ketë lëmi. 

5.1.2. Dobësitë 

 
Pamundësia  për investime të reja – Të hyrat e kufizuara mujore dhe vjetore nuk 

lejojnë ndonjë komoditet për investime të reja kapitale, pasi qe pjesa më e madhe shkon 

në paga. 

 

Stafi me moshë mbi mesatare – Shumica e stafit janë në moshë të shtyrë, mbi 50 

vjeçar/e, dhe një pjesë para pensionit. Kjo është një pengesë për inovacione në aspektin 

teknologjik dhe organizativ në ndërmarrje. 

 

Amortizimi i Objektit – Vjetërsia e objektit, e veçanërisht mbetja e objektit për një 

periudhë të gjatë pas lufte nën mëshirën e fatit, përveç që është amortizuar, herë pas here 

ka pësuar edhe dëmtime serioze kryesisht nga reshjet  dhe depërtimet e ujit nga kulmi.  

 

5.1.3. Mundësitë 

 

Zhvillimi i transportit të njerëzve dhe bagazhit urban – Në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Pejës mund të organizohet transporti 

urban. Transporti Urban do të jetë një lehtësim i dukshëm në komunikacion dhe do të 

krijonte mjaft rentabilitet për ndërmarrjen tonë. 

 

Hapësirë për investime në objekt – Objekti i ndërmarrjes posedon hapësirë për 

investime (Krijim të hapësirave për qiradhënie – për zyre të kompanive turistike, krijim të 

hapësirës reklamuese, rregullim të parkingut ditor të autobusëve), etj. 

 

Rritja e shfrytëzuesve të transportit Ndër-urban – Duke rritur cilësinë e shërbimeve 

për operatorët do të shtohet edhe numri i pasagjerëve, gjithashtu do të krijohen kushtet për 

kategorizim me licencë “A” nga Ministria e Infrastrukturës. 
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5.1.4.  Rreziqet 
 

• Degradimi i Licencës – Tani Stacioni i Autobusëve mbanë Licencën e kategorisë 

“B”. Menaxhmenti në mënyrë të vazhdueshme do të angazhohet për kalim në 

kategorinë “A” dhe në rast pamundësie, do të punoj që kurrsesi të mos rrezikohet 

licenca e kategorisë “B”.  

 

• Kontestet e trashëguara – Ndërmarrja ka trashëguar disa borxhe, pjesa më e 

madhe e të cilave është paguar, si dhe ka trashëguar disa procese gjyqësore ndaj 

saj, për të cilat nuk dihet sa do t’a rrezikojnë ndërmarrjen pa përfunduar. 

 

• Mungesa e përkrahjes së duhur nga Inspektorati Komunal dhe Policia 

Megjithëse ka progres në ketë pikë, ende mbetën shqetësuese nisjet duke 

anashkaluar stacionin, sidomos në linjat urbane. Po ashtu edhe operimi ilegal i 

taksistëve rrezikon operatorët tanë. 

 

 

6. Strategjia e Marketingut 

 

Stacioni i autobusëve momentalisht ka filluar të shfrytëzoj kanale të reja të marketingut, 

ku ka krijuar Web-faqen e ndërmarrjes, e cila do të jetë ndër kanalet kryesore të 

marketingut të ndërmarrjes por edhe si mundësi për përfitime financiare duke futë në web-

faqen e vetë  reklama me pagesë të ndërmarrjeve tjera,  gjithashtu parasheh: 

Shfrytëzimin e Gazetave dhe Web Portaleve, duke bërë publikimet e rëndit të udhëtimeve 

në gazetat lokale dhe web-portale, kështu bëhet edhe një reklamim indirekt i ndërmarrjes, 

gjithashtu duhet të bëjmë edhe reklamime direkte me pagesë në këto mediume. 

 

 

7. Menaxhmenti dhe Personeli 

 

Në bazë të nenit 16 dhe 21 të ligjit nr. 03/L-087 Mbi Ndërmarrjet Publike dhe në bazë të 

nenit 15 të Statutit të N.P.L. “Stacioni i Autobusave”Sh.A. nё Pejë, Stacioni i Autobusëve 

menaxhohet nga Kryeshefi Ekzekutiv, dhe mbikëqyret nga Bordi i Drejtorëve.  
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7.1. Organogrami 

Organogrami i mëposhtëm paraqet skemën në detaje për mënyrën se si është e organizuar N.P.L. ‘’Stacioni i Autobusave’’ Sh.A. në Pejë 

 

Bordi i Drejtorëve 

Kryeshefi 

Ekzekutiv 

Zyrtari Kryesor 

Financiar 

Udhëheqësi i Rendit 

të Udhëtimit 

Kontabilisti/ja 

Sekretari 

Resurset Njerëzore 

Komisioni i 

Auditimit 

Arkiva 

Spikeret Informacioni Përcjellësi i 

Autobusëve 

Biletari/ja 

 

Laura Mirëmbajtësi

/ja 

Referenti i 

Furnizimit 

Ndihmës 

Kontabilisti/ja 

Llogaritari/a Arkëtari/ja 

Referentet 

Auditori i 

Brendshëm 

Zv. Udhëheqësi i 

Rendit të 

Udhëtimit 

Inkasanti i 

Parkingut 

 

Sigurimi 

Zyrtari i 

Prokurimit 
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7.2. Personeli dhe programet e trajnimit 
 

Në ndërmarrjen “Stacioni i Autobusave” Sh.A. në Pejë, aktualisht janë të punësuar 62 

punëtor , të ndarë në shërbimin menaxhues, administrativ dhe shërbyes të tjerë. 

 

NPL “Stacioni i Autobusave” Sh.A. në Pejë, ka këtë strukturë te të punësuarve: 

 

Numri i punëtorëve në Ndërmarrje është 56 aktiv 100%, dhe 6 pa pagesë. Në total, 

bashkë me 4 (katër) Anëtarët e Bordit të Drejtorëve të N.P.L. ‘’Stacioni i Autobusave’’ 

Sh.A. në Pejë ka 66 punëtor. 

 

Gjatë vitit 2021 moshën e pensionit e arrijnë 7 (shtatë) punëtor të rregullt. 

 

 

 

 

 

 

                                         Personeli 
Nr. Edukimi Nr 

1. Fakultet 3 

2. Shkolla e Lartë 4 

3. Shkolla e Mesme 38 

4. Shkolla Fillore 11 

Totali 56 

  

Nr. Gjinia Nr 

1. Meshkuj 36 

2. Femra 20 

Totali 56 

  

Nr. Mosha Nr 

1. 30-40 3 

2. 41-50 3 

3. 51-60 25 

4. 61-65 25 

Totali 56 

   Nr Pa pagesë Nr 

1. Femra 2 

2. Meshkuj 4 

 Totali pa pagesë 6 

Totali i punëtorëve 62 
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Plani i trajnimit është thirrur në përputhje me kërkesat e tregut dhe nevojat e ndërmarrjes 

për një produktivitet cilësor. 

Nr. Emri i trainimit Personeli Organizimi i Trainimit 

1. 
Marrëdhënie me 

publikun /klientët 

Punëtorët e 

informacionit / shitjes 
I brendshëm 

2. 
Procedura 

Administrative 

25% e stafit të 

ndërmarrjes 
I brendshëm 

3. Raportimi 
Udhëheqësit e 

departamenteve 
I brendshëm 

4. 

Menaxhimi i resurseve 

Humane & Plani 

Strategjik 

Udhëheqësit e 

departamenteve 
I jashtëm 

5. 

Qeverisje Korporatave 

dhe trajnime 

Profesionale 

Bordi / Menaxhmenti I jashtëm 

 

 

• Marrëdhënie me Publikun/Klientët: Gjatë implementimit të këtij plani do të 

zgjerohen shërbimet e ndërmarrjes dhe do të rritet nevoja për informim të drejtë të 

udhëtarëve dhe grupeve të interesit. 

 

• Procedurat Administrative: pasi që kemi aplikuar procedura të reja 

menaxhuese-administrative, duhet që i gjithë stafi të familjarizohen me këto 

proceduara. 

 

• Raportimi: Pasi që çdo ditë rriten kërkesat për raportime të ndryshme nga stafi 

drejt menaxhmentit dhe menaxhmenti ndaj komisioneve, bordit dhe institucioneve 

të ndryshme, atëherë për një raportim i cili përmban informatat e nevojshme për 

grupet e interesit duhet që të mbahen trajnime të rregullta. 

 

• Planifikimi Strategjik: Planifikimi është një ndër pikat kyçe për suksesin e një 

ndërmarrjeje dhe është e nevojshme që të investohet në këtë drejtim për ngritjen 

profesionale të udhëheqësve të departamenteve apo edhe menaxhmentin. 

 

• Qeverisja Korporatave dhe Trajnimet Profesionale:Trajnimet për qeverisje 

korporatave janë të obliguara sipas ligjeve në fuqi. Kurse trajnimet profesionale 

janë të domosdoshme që stafi menaxhues të jetë në kohezion me të rejat 

shkencore dhe ndryshimet e legjislacionit dhe standardet ndërkombëtare. 
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8. Buxheti i Ndërmarrjes 

 

8.1.  Të hyrat 
Buxheti i Ndërmarrjes bazohet nga tri kategori të hyrash primare: 

 Peronizimi; 

 Qiraja; 

 Parkingu.  

 

Megjithatë, varësisht nga zhvillimet dhe rrethanat e reja, ndërmarrja ka potencial dhe 

kapacitet që të mbledhë të hyra edhe nga kategori tjera, siç janë shitja e disa aseteve të 

vjetruara, reklamat, etj. 

 

Tabela1. Buxheti i Ndërmarrjes për vitin 2020 deri në fund të muajit Shtator. 
 

 Lloji i të Hyrave:   Viti 2020   Në përqindje  % 
  

 Peronizimi 114,350.00  71,88 %   

       

 Parkingu 11,289.00  7,10 %   

       

 Qiraja 30,480.00  19.16 %   
       

 Totali   156,119.00                     100 %   

 

 Diagrami 1. Buxheti i Ndërmarrjes për vitin 2020 deri në fund të muajit Shtator 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Me poshtë janë paraqitur të hyrat nga peronizimi, qiraja, si dhe parkingu për vitin 2020 

deri në fund të muajit Shtator. Ndërsa për tre muajt e fundit, për të cilët ende nuk janë 

realizuar të hyra ose janë në realizim e sipër (Tetor, Nëntor dhe Dhjetor)për shkak të 

ndërprerjes se aktivitetit gjatë pandemisë, nuk jemi bazuar në mesataren e 9muajve por 

jemi bazuar në mesataren e tre muajve paraprak për peronizim, tek kontratat dhe 

planifikimi për të hyrat nga qiratë dhe disa ndryshime qe e ndikojnë parkingun (dhënia me 

qira e njërit nga parkingjet e ndërmarrjes).  
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8.1.1.    Të hyrat nga peronizimi 
 

Tabela 2.   Realizimi i të hyrave(bruto) për vitin 2020 dhe planifikimi i të hyrave për vitin 

2021 nga Peronizimi. 

 

Muaji Realizimi për  

vitin 2020 

     Planifikimi për  

vitin 2021 

Rritja e 

planifikimit me 

Index % 

JANAR 21,271.00 17,000.00 -20.08 % 

SHKURT 20,116.50 17,200.00 -14.50 % 

MARS   9,190.50 17,500.00  90.41 % 

PRILL         0.00 17,700.00  100.00 % 

MAJ         0.00 18,000.00  100.00 % 

QERSHOR 16,569.50 18,200.00   9.84 % 

KORRIK 15,556.50 18,500.00 18.92 % 

GUSHT 15,170.50 19,000.00 25.24 % 

SHTATOR 16,475.50 18,750.00 13.81 % 

TETOR 15,734.00 18,500.00 17.58 % 

NENTOR 15,734.00 18,500.00 17.58 % 

DHJETOR 15,734.00 18,500.00 17.58 % 

TOTALI 161,552.00 217,350.00 34.54 % 

 

Diagrami 2: Paraqet të hyrat nga peronizimi për vitin 2020 dhe planifikimi për vitin 2021. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Me gjithë faktin së disa nga operatorët nuk i kanë mbajtur disa nga vijat e tyre sipas rendit 

të udhëtimit të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës, në fillim të vitit 2020 kemi pasur 

një tendencë të përmirësimit të kësaj gjendje. Situata me Covid-19 ka ndërruar ketë 

gjendje dhe në vitin 2021 do të punohet qe të rikthejmë një lloj normaliteti ne të hyrat nga 

peronizimi, kjo pritet duke bashkëpunuar me Inspektoratin dhe Policinë në mënyrë që sa 

më shumë të respektohet rëndi i udhëtimit, komfor gjendjes së krijuar. 
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 8.1.2     Të hyrat nga Qiraja 
 

 

Tabela 3. Realizimi i të hyrave për vitin 2020 dhe planifikimi i të hyrave për vitin 2021 

nga Qiraja 

MUAJI Të hyrat e realizuara nga 

qiraja për vitin 2020 

 Të hyrat e planifikuara 

nga qiraja për vitin 2021 

Rritja e 

planifikimit 

me Index % 

JANAR 3,716.50 4,746.60 -27.72 % 

SHKURT 3,716.50 4,746.60 -27.72 % 

MARS 3,716.50 4,746.60 -27.72 % 

PRILL 2,000.00 4,746.60  137.33 % 

MAJ 2,000.00 4,746.60  137.33 % 

QERSHOR 3,562.50 4,746.60    33.24 % 

KORRIK 3,897.00 4,746.60  21.80 % 

GUSHT 3,974.00 4,746.60   19.44 % 

SHTATOR 3,897.00 4,746.60   21.80 % 

TETOR 4,746.60 4,746.60    0.00 % 

NENTOR 4,746.60 4,746.60    0.00 % 

DHJETOR 4,746.60 4,746.60    0.00 % 

TOTALI 44,719.80 56,959.20    27.37 % 

 
 
 
Diagrami 3: Paraqitja e të hyrave nga qiraja për vitin 2020 dhe planifikimi për vitin 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të hyrat nga Qiraja planifikojmë qe të rritën duke marrë parasysh faktin që gjatë vitit 2021 

planifikohet të krijohen hapësira të reja dhe po ashtu duke marr parasysh se do të kemi 

vazhdim të kontratave të reja të arritura në fund të vitit 2020. 
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 8.1.3     Të hyrat nga Parkingu 
 

Tabela 4. Realizimi i të hyrave(bruto) për vitin 2020 dhe Planifikimi i të Hyrave për vitin 

2021 nga Parkingu. 

MUAJI Të hyrat e realizuara 

  nga parkingu për vitin 

2020 

 Të hyra e planifikuara 

 nga parkingu për vitin 

   2021 

Rritja e  

planifikimit  

me Index % 

JANAR 2,293.50 1,400.00 -38.96 % 

SHKURT 2,199.00 1,450.00 -34.06 % 

MARS    819.00 1,500.00  83.15 % 

PRILL       0.00 1,600.00  100.00 % 

MAJ       0.00 1,650.00  100.00 % 

QERSHOR 1,018.50 1,750.00    71.82 % 

KORRIK 1,728.50 1,800.00   4.14 % 

GUSHT 1,650.50 1,850.00 12.09 % 

SHTATOR 1,580.00 1,700.00   7.59 % 

TETOR 1,653.00 1,650.00 -0.18 % 

NENTOR 1,653.00 1,600.00 -3.21 % 

DHJETOR 1,653.00 1,600.00 -3.21 % 

TOTALI 16,248.00 19,550.00 20.32 % 

 
 
 
Diagrami 4: Paraqet të hyrat nga parkingu për vitin 2020 dhe planifikimi për vitin 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shërbim tjetër që ofron ndërmarrja është edhe parkingu për veturat e vogla, nga të cilat ka 

pasur trend mjaft të mirë të rritjes në fillim të vitit 2020, por duke marrë parasysh situatën 

me Covid-19 kemi pasur një rënie në të hyrat e gjithmbarshme edhe nga parkingu për vitin 

2020, po ashtu duke marrë parasysh qe parkingu në hyrje të ndermarrjes është dhënë me 

qira, synimi ynë ne vitin 2021 është ruajtja dhe stabilizimi i këtij niveli te të hyrave nga ky 

shërbim. 
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8.2. Shpenzimet 
Në kontekst të investimeve kapitale kryesisht planifikojmë të kërkojmë donacione si nga 

institucionet lokale, ashtu edhe nga institucionet qendrore si dhe donatorët potencial. 

Rrjedhimisht, projektet që kryesisht pritet të diskutohen me donatorë kanë të bëjnë me 

renovimin e objektit të Ndërmarrjes, përkatësisht renovimin dhe rregullimin e disa 

hapësirave në perona, që të kenë qasje më të lehtë në automjetet e transportit personat me 

aftësi te kufizuara, rregullimi i oborrit, pra asfaltimi, etj. 

 

Tabela 5. Me poshtë janë paraqitur shpenzimet, për vitin 2020 deri në fund të muajit 

Shtator, ndërsa për tre muajt e fundit, për të cilët ende nuk kanë ndodhë shpenzimet ose 

janë në realizim e sipër (Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2020) jemi bazuar në mesataren e 

muajve të vitit paraprak, në historikun e muajve gjegjës të vitit 2019 dhe disa planifikime të 

shpenzimeve për këta muaj.  

 

Tabela gjithashtu paraqet edhe shpenzimet bruto të planifikuara për vitin 2021. 

                                                
1 Kjo shumë tek kategoria “Shpenzimet e Borxheve te Trashëguara” është shuma e pretenduar nga ana e 

paditësve, dhe është mbledhur si total, mirëpo vlera e saktë do të përcaktohet nga vendimt e gjyktave. 

Shpenzimet Bruto: Historik Planifikim 

Vitet: 2020 2021 

Emertimi i Shpenzimeve:     

Shpenzimet e Pagave 245,514.14 246,000.00 

Shpenzimet e Energjisë Elektrike 7,796.56 8,750.00 

Shpenzimet e Furnizimit me Ujë 2,502.08 2,750.00 

Shpenzimet e Mbeturinave 513.60 525.00 

Shpenzimet e Ngrohjes 199.00 300.00 

Shpenzimet e Zyrës 1,401.50 1,200.00 

Shpenzimet e Telefonit  868.37 750.00 

Shpenzimet e Internetit 123.72 123.72 

Shpenzimet e Derivateve 688.00 700.00 

Shpenzimet e Mirëmbajtjes 2,240.52 2,000.00 

Shpenzimet e Sigurimit (regjistrimit të veturës) 350.00 350.00 

Shpenzimet e Publikimeve 99.00 200.00 

Shpenzimet e Reprezentacionit 621.70 700.00 

Shpenzimet e Drekave Zyrtare 86.00 300.00 

Shpenzimet e Auditimit dhe Përfaqësimit 1,500.00 2,500.00 

Shpenzimet për Taksa Komunale 10.00 20.00 

Shpenzimet për Tatimin në Pronë 565.32 550.00 

Shpenzimet e Trajnimit 0.00 2,000.00 

Shpenzimet e Provizionit 223.10 220.00 

Shpenzimet e Borxheve të trashëguara 3,394.62 8,381.531 

Shpenzime të tjera 241.91 400.00 

Dalje tjera:   

TVSH 31,099.17 41,399.36 

Investimet 854.99 15,000.00 

Tatimi në Qira 3,296.96 3,912.36 

Tatimin në Fitim 0.00 0.00 



N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh. A. në 
Pejë Plani i Biznesit 2021 

 

 Faqe 21 nga 25 
 

9. Projeksionet e Pasqyrave Financiare 

9.1. Projeksioni i Pasqyrës se të Ardhurave dhe Shpenzimeve 

Projeksioni i Pasqyres së të Ardhurave dhe Shpenzimeve - PASH

Me parashikim   (për 

TM4)
Plani 

2020 2021
Te hyrat:

1 Te Hyrat nga Peronizimet 136908.47 184194.92

2 Te Hyrat nga Qeraja 37898.14 48270.51

3 Te Hyrat nga Parkingu 13769.49 16567.80

4 Te Hyrat nga Faturimet e Sherbimeve(publike) për Lokale 4071.19 6363.78

5 Te Hyrat Tjera(Subvencione) 70401.40 0.00

Totali 263048.69 255397.00

Shpenzimet

1 Shpenzimet e Pagave 245514.14 246000.00

2 Shpenzimet e Energjisë Elektrike 7219.02 8101.85

3 Shpenzimet e Furnizimit me Ujë 2316.60 2546.30

4 Shpenzimet e Mbeturinave 475.56 486.11

5 Shpenzimet e Ngrohjes 168.65 254.24

6 Shpenzimet e Zyres 1193.01 1016.95

7 Shpenzimet e Telefonit 735.91 635.59

8 Shpenzimet e Internetit 104.85 104.85

9 Shpenzimet e Anëtarësimit 0.00 0.00

10 Shpenzimet e Derivateve 583.06 593.22

11 Shpenzimet e Mirëmbajtjes 2061.22 1769.91

12 Shpenzimet e Sigurimit 350.00 350.00

13 Shpenzimet e Publikimeve 99.00 200.00

Shpenzimet e Reprezentacionit dhe 605.04 648.15

Drekave Zyrtare 72.88 254.24

15 Shpenzimet e Auditimit dhe Përfaqsimit 1271.19 2118.64

16 Shpenzimet për Taksa Komunale 10.00 20.00

17 Shpenzimet për Tatimin në Pronë 565.32 550.00

18 Shpenzimet e Trainimit 0.00 1851.85

19 Shpenzimet e Provizionit 223.10 220.00

20 Shpenzimet e Donacioneve 0.00 0.00

21 Shpenzimet nga Kontestet Gjyqësore 3394.62 8381.53

22 Shpenzimet Tjera 217.39 353.98

23 Shpenzimet e Borxhit të keq 0.00 0.00

Totali i shpenzimeve Operative 267180.56 276457.41

Shpenzimet për Tatimin në Qira 3296.96 3912.36

Fitimi(humbja) para Zhvleresimit dhe Tatimit -7428.83 -24972.77

Zhvleresimi -1598.00 -1278.72

Tatimi në Fitim 0.00 0.00

Fitimi NETO -9026.83 -26251.49

pa TVSH pa TVSH

14
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9.2. Projeksioni i Pasqyrës së Rrjedhës së KESH-it 

Me parashikim   (për 

TM4)
Plani 

2020 2021

Te hyrat:

1 Inkasimi nga Peronizimet 161588.00 217350.00

2 Inkasimi nga Qeraja 42543.74 54759.20

3 Inkasimi nga Parkingu 16248.00 19550.00

4 Inkasimi nga Faturimet e Sherbimeve(publike) të Lokaleve,etj 5314.81 7000.00

5 Inkasime Tjera(Subvencione) 70401.40 0.00

Totali 296095.95 298659.20

Te hyrat në të Gatshme / Inflow

Inkasimet në të Gatshme 296095.95 298659.20

Te dalat / Outflow Operativ

1 Pagesa për Shpenzimet e Pagave 247073.66 243318.00

2 Pagesa për Shpenzimet e Energjisë Elektrike 7965.91 8750.00

3 Pagesa për Shpenzimet për Furnizim me Ujë 3772.36 3300.00

4 Pagesa për Shpenzimet e Mbeturinave 513.59 525.00

5 Pagesa për Shpenzimet e Ngrohjes 199.00 300.00

6 Pagesa për Shpenzimet e Zyres 1430.30 1200.00

7 Pagesa për Shpenzimet e Telefonit 845.13 750.00

8 Pagesa për Shpenzimet e Internetit 146.19 123.72

9 Pagesa për shpenzimet e Antarësimit 0.00 0.00

10 Pagesa për Shpenzimet e Derivateve 688.00 700.00

11 Pagesa për Shpenzimet e Mirëmbajtjes 2203.72 2000.00

12 Pagesa për Shpenzimet e Sigurimit 350.00 350.00

13 Pagesa për Shpenzimet e Publikimeve 99.00 200.00

Pagesa për Shpenzimet e Reprezentacionit dhe 626.49 700.00

Drekave Zyrtare 86.00 300.00

15 Pagesa për Shpenzimet e Auditimit dhe Përfaqësimit 1500.00 2500.00

16 Pagesa për Shpenzimet për Taksa Komunale 10.00 20.00

17 Pagesa për Shpenzimet e Tatimit në Pronë 0.00 550.00

18 Pagesa për Shpenzimet e Trajnimit 0.00 2000.00

19 Pagesa për Shpenzimet e Provizionit 223.10 220.00

20 Pagesa për Shpenzimet e Donacioneve 0.00 0.00

21 Pagesa për Konteste Gjyqësore dhe Borxhet e trashëguara 3394.62 8381.53

22 Pagesa për Shpenzimet Tjera 1029.91 400.00

23 Pagesa për Tatimin në Qira 0.00 0.00

24 Pagesa për TVSH 31128.12 41155.36

Totali i pagesave për Shpenzimeve Operative 303285.10 317743.61

Te dalat / Outflow per Investime

Pagesa për Investime 854.99 15000.00

Te dalat / Outflow per Tatim në Fitim

Pagesa për Tatim në Fitim 0.00 0.00

Totali i Pagesave 304140.09 332743.61

Diferenca në mes Inkasimeve dhe Pagesave -8044.14 -34084.41

Keshi në Fillim të Vitit                             48435.86 47265.36

Paraja e Gatshme në Fund të Vitit       40391.72 13180.95

*me TVSH *me TVSH

Projeksioni i rrjedhës së parasë  - CASH FLOW 

14

 



N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh. A. në 
Pejë Plani i Biznesit 2021 

 

 Faqe 23 nga 25 
 

10. Anex 

Raportet vjetore të planifikimit dhe realizimit te të hyrave për vitin 

2020 

10.1. Raporti i planifikimit dhe realizimit te të hyrave 

nga Peronizimi në përqindje 

 

10.2. Raporti i planifikimit dhe realizimit te të hyrave 

nga Qiraja në përqindje 

  

  PERONIZIMI 2020 
Nr. MUAJI PLANIFIKIMI 

2020 

REALIZIMI  

2020 

Arritshmeria 

në % 

1 JANAR 20,030.00 21,271.00 106.20 % 

2 SHKURT 20,015.00 20,116.50 100.51 % 

3 MARS 22,797.00  9,190.50  40.31 % 

4 PRILL 21,746.50         0.00 0.00 % 

5 MAJ 23,090.00         0.00 0.00 % 

6 QERSHOR 21,671.00 16,569.50 76.46 % 

7 KORRIK 23,891.50 15,556.50 65.11 % 

8 GUSHT 24,360.50 15,170.50 62.27 % 

9 SHTATOR 22,922.00 16,475.50 71.88 % 

10 TETOR 22,280.50 15,734.00 70.62 % 

11 NËNTOR 22,280.50 15,734.00 70.62 % 

12 DHJETOR 22,280.50 15,734.00 70.62 % 

 TOTALI 267,365.00 161,552.00 60.42 % 

  QIRAJA 2020 
Nr. MUAJI PLANIFIKIMI 

2020 

REALIZIMI  

2020 

Arritshmeria 

 në % 

1 JANAR 3,917.00 3,716.50 94.88 %  

2 SHKURT 3,917.00 3,716.50 94.88 % 

3 MARS 3,917.00 3,716.50 94.88 % 

4 PRILL 3,917.00 2,000.00 51.06 % 

5 MAJ 3,917.00 2,000.00 51.06 % 

6 QERSHOR 3,917.00 3,562.50 90.95 % 

7 KORRIK 3,917.00 3,897.00 99.49 % 

8 GUSHT 4,017.00 3,974.00 98.93 % 

9 SHTATOR 4,017.00 3,897.00 97.01 % 

10 TETOR 4,017.00 4,746.60 118.16 % 

11 NËNTOR 4,017.00 4,746.60 118.16 % 

12 DHJETOR 4,017.00 4,746.60 118.16 % 

 TOTALI 47,504.00 44,719.80 94.14 % 
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10.3. Raporti i planifikimit dhe realizimit te të hyrave 

nga Parkingu në përqindje 

 

 

 

 

 

               10.4. Raporti i përgjithshëm i planifikimit dhe realizimit 

te të hyrave në përqindje 

 

 
TOTALI I PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMIT 2020 

Nr. TË HYRAT NGA: PLANIFIKIMI 

2020 

REALIZIMI 

2020 

Arritshmeria  

në % 
1 PERONIZIMI 267,365.00 161,552.00 60.42 % 

2 QIRAJA 47,504.00 44,719.80 94.14 % 

3 PARKINGU 20,574.00 16,248.00           79.04 % 

 

 

 

 

 

 

 

  PARKINGU 2020 
Nr. MUAJI PLANIFIKIMI 

2020 

REALIZIMI  

2020 

Arritshmëria 

 në % 

1 JANAR 1,168.00 2,293.50 196.36 % 

2 SHKURT 1,170.00 2,199.00 187.95 % 

3 MARS 1,443.00   819.00 56.76 % 

4 PRILL 1,484.00       0.00 0.00 % 

5 MAJ 1,794.00       0.00 0.00 % 

6 QERSHOR 1,779.50 1,018.50 57.24 % 

7 KORRIK 2,574.00 1,728.50 67.15 % 

8 GUSHT 2,968.50 1,650.50 55.60 % 

9 SHTATOR 1,866.00 1,580.00 84.67 % 

10 TETOR 1,436.50 1,653.00 115.07 % 

11 NËNTOR 1,436.50 1,653.00 115.07 % 

12 DHJETOR 1,436.50 1,653.00 115.07 % 

 TOTALI 20,574.00 16,248.00 79.04 % 
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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 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

KUVENDI KOMUNAL PEJË
I.Numër: 060/01 -
Datë: 21. Janar 2021.

Kryesuesi i Kuvendit
Dr.Islam Husaj

Anëtar i ndëruar
Jeni të ftuar të merrni pjesë:

Në takimin e Kuvendit Komunal Pejë
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Pejë. -

Data: E PREMTE me dt. 29. Janar 2021.
Koha: 10:00 h.

Vërëjtje:  Kuvendi Komunal mbanë të drejtën për ta aplikuar nenin 45. paragrafin 3. të Ligjit
për Vetëqeverisjen Lokale nëse kjo gjë shihet e nevojshme.

Rendi i Dites
(1) Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

(2) Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

2.1. Raporti informativ i Policisë mbi sigurin në Komunën e Pejës në vitin 2020.

(3) Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 28. Dhjetor 2020.

(4) Informatë e kryetarit të Komunës mbi Planin e punës për ekzekutivin për vitin 2021.

(5) Informatë mbi Planin e Prokurimit për vitin 2021.

(6) Shqyrtimi i progresit të adresimit të Rekomandimeve të Auditorit të përgjithshem, sipas planit të
veprimit.

(7) Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.01/2020 për plotësimin e Rregullorës Komunale Nr.03/2016
mbi të drejtat, detyrat,përgjegjësinë disciplinore dhe materiale, mungesat nga puna të punonjësve të
institucioneve edukativo arsimore dhe aftësuese në Komunën e Pejës, pas procedures së diskutimit
publik.

(8) Shqyrtimi dhe miratimi në parim i Draft – Rregullorës Nr.__/2021 për punën e Kuvendit të
Komunës së Pejës, dhe dhënja e saj në diskutim publik prej 14 ditësh konform dispozitave ligjore në
fuqi.

(9) Kalendari i takimeve të KPF-ca dhe KK. Pejë për vitin 2021.
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(10)  Shqyrtmi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbimin e pronës
komunale me pronën e bashkëpronarëve Ali (Myrteza) Kolica, dhe Edita (Asllan) Kolica, nga Peja.

(11)  Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së, dhe kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës komunale
dhe pronës së bashkëpronarëve: Ismajl (Hajriz) Halili, dhe Dervish (Metush) Berisha, nga Peja.

(12)  Shqyrtimi i Nismes së kryetarit të Komunës së Pejës, për binjakëzimin e Komunës së Pejës me
Komunën Çair – Shkup – Republika e Maqedonisë Veriore

(13) Shqyrtimi i Planit të Biznesit për vitin 2021 të NPL. “Stacioni i Autbosusave” SH.A. në Pejë.

(14) Rishqyrtimi i Vendimit Nr.66/2020 mbi zavendësimin e anëtarit/rës së Komitetit për komunitete në
bazë të vlerësimit të ligjshmerisë nga ana e MPL-së.

(15) Rishqyrtimi i dispozitës - nenit 5 pika 2.4 të Rregullorës Nr.03/2020 dt. 28.12.2020 për dhënjen e
pronës Komunale në shfrytëzim më pak se një vitë.

(16) Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë
rënditje siç janë pranuar.

- Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të Enjten, me dt.28. Janar 2021.

Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt… shkurt 2021.
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