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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 - 73932
Datë: 23. Korrik 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 HËNË me dt. 02. Gusht 2021.
Koha: 10:00 h.

Vërëjtje:  Kuvendi Komual 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.

(3) Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 31. 05. 2021.

(4) Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2021për Njësinë Administrative të dokumenteve dhe
punën në Zyre, pas procedurës së diskutimit publik.

(5) Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Pejës për vitin 2020

(6) Informatë mbi Qarkoren e dytë Buxhetore.

(7) Raporti informativ Janar – Qershor 2021 i KKSB-së.

(8) Raporti informativ i punës s ekzekutivit për gjashtëmujorin e parë 2021.

(9) Raporti informativ mbi përformancën e Komunës për vitin 2020.

(10) Informatë për përfundimin e vitit shkollor – testit të arritshmerisë dhe testit të maturës.

(11) Shqyrtimi Informatës finansiare të komunës përpëriudhën Janar – Qershor 2021.
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(12) Shqyrtimi i Draft Strategjisë për Shërbimet Sociale në Komunën e Pejës.

(13) Shqyrtimi i propozimit të kryetarit dhe DÇPJ-ke për shpalljen e interesit publik një pjese të
Ngas.kad.nr.138/4 ZK Zahaq, për formimin e rrugës në f. Zahaq Komuna e Pejës.

(14)  Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit.

(15) 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 Premten, me dt.30. Korrik 2021.

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

Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt.29. Shtator 2021.
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KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS
Nr.Prot: _________________2021
Data  __ Gusht 2021

Në bazë të dispozitave te nenit 11 dhe 12.2 shkronja c) të Ligjit nr. 03/L–040 për Vetëqeverisje
Lokale (GZ e R K nr.28 e dt.04 qershor 2008), dispozitave të nenit 3 të Ligjit nr.04/L-184 për
Administrimin e Punës në Zyre (GZ e RK nr.18 e dt.28 maj 2018) dhe dispozitave te nenit 20
paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës së Pejës, I.Nr.01-016/01-
41343/2020 të datës 30 shtator 2020, Kuvendi i Komunës së Pejës, me datën XX korrik.2021
miraton këtë:

RREGULLORE KOMUNALE nr. ___/2021
PËR NJËSINË E ADMINISTRIMIT TË DOKUMENTEVE DHE PUNËN NË ZYRE

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Rregullore përcaktohet puna dhe metodologjia e punës në njësinë e administrimit të
dokumenteve dhe punën ne zyre. Komuna ka njësinë e administrimit të dokumenteve me lëndën
arkivore dhe me arkivin për procedimin e të gjitha dokumenteve në nivel të Komunës.

Neni 2
Përkufizimet

Komuna - sipas kësaj rregulloreje nënkupton njësinë themelore për vetëqeverisjen lokale.

Njësia e administrimit të dokumenteve (NJAD) - nënkupton njësinë organizative në të cilën
kryhen të gjitha punët e administrimit të dokumenteve zyrtare, siç janë: pranimi i dokumenteve,
pranimi i postës, hapja dhe kontrollimi i postës, evidentimi dhe bashkimi i shkresave, vulosja e
shkresave dhe lëndëve, udhëheqja e afateve të punës, dërgimi i akteve/shkresave dhe lëndëve në
procedim, dërgimi i postës, shpërndarja së postës/shkresave dhe e lëndëve, duke përfshirë edhe
postën elektronike, vënia e tyre në depon e regjistraturës, si dhe mbajtja e të gjitha vulave katrore
dhe rrethore.

Fond-krijuesi - nënkupton institucionin, i cili gjatë kryerjes së detyrave të punës krijon
materialin, i cili dërgohet për arkivim në arkivin kompetent pas kalimit të afatit të përcaktuar me
ligj.

Lënda regjistraturike - është material burimor ose i reprodukuar i shkruar, i vizatuar, i shtypur,
i fotografuar, i filmuar, i fotografuar, magnetik, optik ose në ndonjë formë tjetër i shënuar, i
krijuar ose i pranuar me veprimtarinë dhe punën e  personave juridik ose fizik. Në aspektin e
mbrojtjes së saj aplikohen dispozitat e ligjit dhe të dispozitave të tjera të cilat kanë të bëjnë me
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lëndën arkivore.

Lënda arkivore - nënkupton shënimet ose dokumentet, pa marrë parasysh vendin dhe kohën e
krijimit, formën dhe bartësit të dokumenteve në të cilin janë shënuar, të krijuara me punën dhe
veprimtarinë e personave juridik dhe fizik, e cila është me rendësi të përhershme për shkencën
dhe kulturën dhe për mbrojtjen juridike të personave.

Përzgjedhja e lëndës arkivore - është procedurë profesionale e cila në harmoni me dispozitat,
përzgjidhet nga materiali/lënda regjistraturik.

Akti/Shkresa - është çdo përpilim i shkruar me anë të cilit fillon, plotëson, ndryshon, ndërpritet
ose përfundon ndonjë veprim zyrtar.

Lënda - është përmbledhja e të gjitha akteve dhe e shkresave tjera përcjellëse të cilat kanë të
bëjnë me të njëjtën çështje ose detyrë e që përbëjnë një tërësi të veçantë.

Shtojca - është përmbajtje e shkruar tabelë, grafikon, vizatim, hartë ose mjet fizik i
bashkangjitur në shkresë si dëshmi e përmbajtjes së saj.

Dosja - është përmbledhja e dy ose më shumë lëndëve, të cilat kanë të bëjnë me materie të njëjtë.

Arkivi - është pjesë përbërëse e njësisë për administrimin e dokumenteve ose njësi e veçantë
organizative, në të cilën ruhen lëndët e përfunduara, regjistrat/evidencat mbi aktet dhe lëndët, si
dhe materiali tjetër si dokument i regjistruar, derisa t’i dorëzohet arkivit kompetent. Arkivi mund
të organizohet edhe në mënyrë elektronike, por gjithsesi duhet të ketë elemente identifikuese.

Depoja e regjistraturës - përfshinë ruajtjen fizike dhe elektronike të dokumentacionit zyrtarë në
lokacionin ku sistemohet dhe radhitet materiali regjistraturik i të gjitha strukturave organizative
të institucionit përkatës.

Neni 3
Njësia e administrimit të dokumenteve

1. Të gjitha aktet zyrtare që kanë të bëjnë me Komunën, duhet të kalojnë përmes NJAD-it të
Komunës.

2. Të gjitha punët që kanë të bëjnë me pranimin, kontrollimin, evidentimin, radhitjen e lëndëve,
akteve, dërgimin e postës, klasifikimin dhe arkivimin, vendosjen, ruajtjen dhe mbajtjen e
evidencës në librin arkivor, ndarjen e materialit dhe dorëzimin e lëndës arkivore, sigurohen
përmes Njësisë për Administrimin e Dokumentevedhe Arkivit të Komunës.

3. Personi i autorizuar për lëndën arkivore, obligohet ti ruajë lëndët e përfunduara dhe lëndët
tjera, deri në mbarim të afatit të paraparë me dispozita ligjore, përkatësisht me dispozita të kësaj
rregullore.



4. Përgjegjësi i Njësisë për Administrimin e Dokumenteve pranon, evidenton, ruan, rregullon dhe
përpunon lëndën arkivore.

5. Përdorimi i lëndëve arkivore për nevoja shkencore dhe punë profesionale apo nevoja tjera, të
cilat janë në interes për organet, organizatat, institucionet, mund të bëhet vetëm me leje të
posaçme të lëshuar nga Kryetari i Komunës.

Neni 4
Funksionet e njësisë së administrimit të dokumenteve

Njësia për Administrimin e Dokumenteve kryen këto funksione:

1.1. pranimin, hapjen, kontrollin dhe evidentimin e postës;
1.2 vënien e vulës së pranimit;
1.3 siglimin e shkresave dhe lëndëve;
1.4 evidentimin e shkresave;
1.5 përpunimin administrativo-teknik i shkresave/lëndëve;
1.6 dërgimin e shkresave/lëndëve në punë;
1.7 udhëheqjen e afateve të punës;
1.8 dërgimin e postës dhe
1.9 përgatitjen dhe dorëzimin e dokumenteve në arkiv/arkivim.

Përgjegjësi i Njësisë së Administrimit te Dokumenteve bën edhe regjistrimin dhe ruajtjen
elektronike të dokumenteve.

Neni   5
Pranimi dhe shpërndarja e postës së Komunës

Pranimi i postës bëhet nga zyrtari përgjegjës në Njësinë për Administrimin e Dokumenteve të
Komunës, i cili bënë hapjen, evidentimin, klasifikimin dhe shenjëzimin.

Neni 6
Evidentimi i lëndëve protokolli bazë

1. Protokolli bazë plotësohet sipas sistemit të shenjave të klasifikimit dhe numrave themelor.

2. Me shenjen e klasifikimit shenjëzohet akti sipas temës, në numrin themelor shënohet lënda e
çdo akti të pranuar dhe protokollohet sipas radhës në librin e protokollit.

3. Në kuadër të strukturave të Komunës, duke filluar nga Kuvendi i Komunës, Kabineti i
Kryetarit dhe drejtoritë si dhe çdo njësi organizative, duhet të ketë kodin e veçantë me numrin
përkatës.



4. Shenja e klasifikimit dhe numri themelor i lëndës përkatëse nuk ndryshohet gjatë vitit
përkatës.

5. Shënimi i të dhënave në librin e protokollit bëhet me laps kimik, duke i shkruar të gjitha të
dhënat me dorë dhe qartë në rubrikat përkatëse të librit të protokollit.

6. Në mbarim të vitit, libri i protokollit mbyllet me shënimin zyrtar të numrit të fundit, duke
konstatuar se sa lëndë janë protokolluar gjatë vitit përkatës.

7. Me rastin e mbylljes së librit të protokollit shënohet data dhe vula, ndërsa nënshkruhet nga
punëtori i cili ka qenë i autorizuar për mbajtjen e librit të protokollit.

Neni 7
Detyrat e përgjegjësit të NJAD-it

1. Nëpunësi i cili është i ngarkuar me menaxhimin zyrtar të NJAD-it, çdo akt që e pranon, duhet
ta protokollojë, duke vënë vulën zyrtare të pranimit të Komunës në këndin e djathtë të faqes së
parë.

2. Brenda shenjës së vulës së pranimit shënohet:

2.1 Te rubrika data shënohet data e pranimit të aktit në NJAD të Komunës;
2.2 Te rubrika njësia organizative shënohet kodi i njësisë organizative të aktit;
2.3Te rubrika numri i lëndës shënohet shenja e klasifikimit dhe numri themelor i aktit;
2.4 Te rubrika shtojca shënohet sa shtojca i ka akti;
2.5 Te rubrika vlera shënohet vlera e aktit.

3. Pas protokollimit të aktit në librin e protokollit, shpërndarësi i postes i NJAD-it të Komunës të
njëjtin akt duhet ta dërgoj në njësinë organizative të cilës i është adresuar akti.

Neni  8
Lënda arkivore

1. Çdo lëndë arkivore është e mbrojtur me ligj, pavarësisht nga koha, vendi dhe mënyra e
krijimit, kush e ka dhe në pronësi të kujt është dhe ku gjendet dhe duhet të ruhet për kohë të
përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi për lëndët arkivore.

2. Lënda arkivore e vendosur në arkiv është e parevokueshme dhe e patjetërsueshme dhe nuk
mund të asgjësohet apo të keqpërdoret.

3. Arkivisti duhet të ruajë fshehtësinë e dokumenteve sekrete të lëndës arkivore të cilën e ka
pranuar.

4. Nëse krijuesi apo zotëruesi i lëndës arkivore nuk e mirëmban lëndën arkivore, përkatësisht
nëse ekziston frika se në një mënyrë apo tjetër lënda arkivore mund të dëmtohet apo asgjësohet,
atëherë personat e autorizuar, në bazë të Ligjit përkatës, duhet të marrin masa për ruajtjen,



mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e lëndës arkivore.

5. Materiali arkivor duhet të ruhet në objektin që i plotëson kushtet për ruajtje. Objekti duhet të
jetë i përshtatshëm dhe i mbrojtur nga lagështia, zjarri dhe nga çdo dëmtues tjetër.

Neni 9
Punët administrative teknike për dorëzimin e akteve

1. Dorëzimi i akteve për përpunim në Komunë bëhet përmes librit intern të dorëzimit.

2. Dorëzimi i postës personale bëhet përmes librit për pranimin e postës personale.

3. Secili akt zyrtar duhet të përmbajë këto shenja:

3.1. Shenjën e Komunës, numrin e aktit zyrtar, datën dhe vendin me shenjën e kategorizimit;
3.2. Adresën e pranuesit, titullin e plotë dhe selinë e pranuesit;
3.3. Në tekst nga ana e djathtë, nënshkruhet personi i autorizuar si dhe vihet vula në anën e
majtë të nënshkrimit të personit në mënyrë që vula do të mbuloi afërsisht vendin e nënshkrimit;
3.4. Vula shërben për të vërtetuar aktin autentik zyrtar të cilin po e lëshon institucioni;
3.5. Me vulë vulosen vetëm ato akte, dokumente dhe shkresa që janë nënshkruar nga personi i
autorizuar;
3.6. Në tekst, nga ana e majtë, shënohen shtojcat eventuale përcjellëse të aktit kryesor
zyrtar;
3.7. Teksti i aktit duhet të jetë i qartë, i lexueshëm dhe i dukshëm.

4. Përcaktimi i formës, përmbajtjes, përdorimit, ruajtjes, si dhe përgjegjësia për përdorimin e
vulës duhet të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ Nr.07/2008 për vula në institucionet
e Qeverisë të Republikës së Kosovës.

Neni 10
Çregjistrimi i akteve

1. Çregjistrimi i akteve të Komunës, bëhet duke shënuar çregjistrimin në rubrikat përkatëse të
protokollit. Shënohet data e çregjistrimit dhe shenjat, në përputhje me nenin 6 të kësaj rregullore.

2. Lënda e cila ruhet në Arkivin e NJAD-it të Komunës deri ne afatin e caktuar, ruhet në një
regjistrator në të cilin vendosen lëndët sipas shenjave të klasifikimit, datave dhe numrave
themelor të librit të protokollit.

Neni 11
Përgatitja e postës

1. Postën e Komunës e përgatit për dërgim zyrtari i Komunës, i cili është krijues i lëndës dhe
pastaj e sjell të shpërndarësi i postes jashtë Komunës. Të gjitha lëndët e pranuara gjatë ditës deri
në orën 12.00, duhet të dërgohen të njëjtën ditë për ku janë adresuar. Posta urgjente e pranuar pas



mbylljes së librit të dërgesave, dërgohet ditën e nesërme.

2. Zarfet, në të cilat dërgohen aktet zyrtare, duhet ta kenë të shkruar saktë dhe lexueshëm, titullin
dhe adresën e dërguesit si dhe shenjat e të gjitha akteve që gjenden në zarf, titullin e pranuesit të
dërgesës dhe selinë e pranuesit të dërgesës.

3. Të gjitha dërgesat me vlerë si: aktet gjyqësore, shkresat sekrete dhe aktet që vlerësohen si të
veçanta, është e obligueshme të dërgohen/rekomande, përmes librit të dërgesave, nga
shpërndarësi i postës së Komunës.

4. Zarfet me aktet sekrete dhe aktet e veçanta, duhen të vulosen dhe të mbyllen me vulën e
komunës apo me dyllë të shkrirë në mes të zarfit.

5. Në librin e postës së Komunës duhet të regjistrohen të gjitha dërgesat që dërgohen në postë.
Libri shërben si evidencë dhe dëshmi për dërgimin dhe për arsyetimin e të hollave të paguara për
shërbimet postare.

Neni 12
Arkivimi i lëndëve

1. Çdo lëndë e kryer shënohet me shenjë të caktuar, në bazë të së cilës bëhet klasifikimi dhe
arkivimi. Kjo mënyrë e siguron gjendjen e rregullt të lëndëve të caktuara gjatë punës, ndërsa
përmbajtja dhe klasifikimi sigurojnë një sistem unik të rregullimit të lëndëve, në njësitë e
regjistrimit dhe shënohen këto të dhëna:

1.1 Titulli i plotë i subjektit, në rastin tonë Komuna;
1.2 Drejtoria;
1.3 Viti i hartimit të materialit;
1.4 Lloji i materialit;
1.5 Shenja e arkivit - klasifikimit;
1.6 Numri rendor i regjistratorit i shënuar në librin e arkivit.

2. Libri arkivor, i cili mbahet në kuadër të punëve të arkivit, përmban pasqyrën e tërësishme të
arkivimit të lëndëve dhe materialit të arkivuar.

3. Çdo lëndë që konsiderohet e kryer, mund të ruhet në Arkivin e Shkrimores së Komunës, së
paku 2 vite prej ditës së protokollimit, ndërsa pas këtij afati, me procesverbal, dorëzohet në
depon e arkivit duke e shënuar në librin arkivor

4. Lëndët arkivore, të shënuara në librin arkivor, mund t’u jepen për shfrytëzim të përkohshëm
strukturave të Komunës, me fletë kthimi/revers, i cili plotësohet në dy kopje.

5. Dokumentet sekrete dhe rreptësisht sekrete të materialit arkivor nuk mund të jepen në
shfrytëzim dhe shikim pa lejen e veçantë të Kryetarit të Komunës.



Neni 13
Mënyrat e regjistrimit në librin arkivor

1. Në rubrikën numri rendor shkruhen me radhë, prej numrit 1 e tutje, numrat e materialit të
njëjtë të regjistraturës të formuar gjatë një viti kalendarik, pa marrë parasysh numrin e njësive të
regjistraturës. Numrat pasues rreshtorë përcillen në vijimësi në librin arkivor, gjatë viteve që
vijojnë.

2. Në rubrikën data e regjistrimit shënohet data, muaji, viti i regjistrimit të materialit. Materiali i
regjistraturës nga viti i mëparshëm regjistrohet në librin arkivor, më së voni deri në muajin Prill
të vitit vijues. Njësitë e regjistraturës shënohen me numrin rendor, me të cilin janë regjistruar në
librin arkivor.

3. Në rubrikën viti i krijimit shënohet viti, përkatësisht periudha e krijimit të materialit të
regjistraturës.

4. Në rubrikën përmbajtja shënohet shkurtimisht përmbajtja e materialit të regjistraturës dhe
shenja e klasifikimit.

5. Në rubrikën gjithsej shënohet numri i përgjithshëm i njësive të regjistraturës së materialit të së
njëjtës periudhë të regjistraturës.

6. Në rubrikën lokalet dhe raftet shënohen të dhënat se në cilat rafte, dollapë apo pjesë të lokalit
është vendosur materiali, si dhe të gjitha ndryshimet lidhur me vendosjen e materialit.

Neni 14
Klasifikimi i materialit të pa vlerë

1. Përzgjedhja e lëndës arkivore dhe ndarja materialit të pa vlerë bëhet me komision të veçantë.
Komisioni e ndanë materialin e regjistraturës, sipas lëndëve dhe kategorive, duke u bazuar në
afatin e ruajtjes.

2. Lista e kategorive është pjesë përbërëse e këtyre rregullave që zbatohen në pajtim me
Udhëzimin Administrativ Nr.08/2007 për përzgjedhjen e lëndës arkivore dhe asgjësimin e
materialit të pavlershëm regjistraturik.

3. Komuna është e obliguar që të bëjë zgjedhjen e lëndës arkivore dhe ndarjen e materialit të
pavlerë të regjistraturës në prezencë të personit profesional dhe kompetent për këto çështje.

Neni 15
Dorëzimi i lëndës arkivore në arkivin ndër-komunal

1. Pas kalimit të afatit të paraparë për ruajtjen e materialit arkivor në Komunë, lënda arkivore e
rregulluar dhe e regjistruar i dorëzohet për ruajtje të përhershme në arkivin ndër-komunal.



2. Pranim dorëzimi i lëndës arkivore bëhet me komision të veçantë i formuar nga Kryetari i
Komunës. Komisioni përbëhet nga nëpunësi i arkivit dhe dy përfaqësues të lartë të Komunës të
cilët lëndën arkivore ia dorëzojnë përfaqësueseve të arkivit ndër-komunal.

3. Për pranim dorëzimin e lëndës arkivore të Komunës në arkivin ndër-komunal mbahet
procesverbal në 4 kopje identike, ku shënohen këto të dhëna:

3.1 Titulli i subjektit që e dorëzon lëndën arkivore;
3.2 Vendi dhe data ku behet pranim dorëzimi i lëndës arkivore;
3.3 Regjistrimi i lëndës arkivore sipas viteve, llojit dhe sasisë;
3.4 Nënshkrimi i anëtareve të komisionit të vulosur me vulën e Komunës dhe
3.5 Nënshkrimi i pranuesit të lëndës arkivore i Arkivit ndër-komunal,

4. Me qëllim të krijimit, ruajtjes, mbrojtjes dhe shfrytëzimit të përshtatshëm të lëndës arkivore,
është me interes bashkëpunimi i rregullt i Arkivit të Komunës me Arkivin ndër-komunal.

Neni 16
Dispozitat përfundimtare

1. Struktura organizative në Komunë është e obliguar që me kujdestë veçantë ta ruajnë lëndën
arkivore dhe materialin e regjistratorit në përputhje me dispozitat e kësaj Rregullore dhe të Ligjit
Nr.04/L-088 për Arkivat Shtetërore.

2. Nëse nëpunësi civil, i cili është i ngarkuar për mbajtjen e arkivit dhe lëndën arkivore të
Komunës, e shkëputë marrëdhënien e punës në Komunë, dorëzim pranimi i arkivit dhe lëndës
arkivore bëhet me procesverbal nga komisioni të cilin e formon Kryetari i Komunës.

3. Për të gjitha çështjet të cilat nuk janë rregulluara me këtë rregullore do të zbatohen dispozitat e
legjislacionit ne fuqi të Republikës së Kosovës.

Neni   17
Hyrja në fuqi

1. Përgjegjësi për zbatimin e kësaj Rregullore është Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për
Administratë.

2. Kjo Rregullore hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e dorëzimit të saj zyrën e
protokollit të MAPL-së.

Kryesuesi i Kuvendit
___________________

dr.Islam Husaj
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SHKURTESAT

DMS Drejtoria e mirëqenies sociale

DSH Drejtoria e shëndetësisë

MPMS Ministria e punës dhe mirëqenies sociale

OShC Organizatat e shoqërisë civile

QPS Qendra për pune sociale

SHSKUK Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës

TeR Termat e Referencës

ZKKK Zyra komunale për komunitete dhe kthim
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PARATHËNIE

Strategjia Komunale për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare konfirmon
përkushtimin dhe vullnetin politiktë Komunës së Pejësme te gjitha strukturat ku zotohen se do te
mobilizojë te gjitha resurset e veta ne ofrimin dhe përmirësimin e shërbimeve sociale dhe
familjare për te gjitha kategoritë ne nevoje pa dallim race, përkatësia etnike, gjinie, gjuhe,
religjioni, etj.

Krijimi i një standardi jetësor, i cili gradualisht do te avancohet ne standard evropian jetese është
i njërëndësie te veçantëpër te pasur një shoqëri te shëndoshë.

FALËNDERIME

Komuna e Pejësu shpreh mirënjohje anëtarëve te Grupit Punues si dhe palëve tjera te
përfshirapër kontributin e dhënë ne hartimin e këtij dokumenti strategjik me rendësi te madhe për
komune  tone.

Një falënderim  i veçantë shkon edhe përProjektin ALVED “Fuqizimi i zërave lokal për zhvillim
te barabarte“ te zbatuar nga PeacefullChangeInitiative (PCi) dhe People in Need (PiN) te
financuar nga Qeveria e Mbretërisë se Bashkuar për mbështetjen e ofruar në hartimin e këtij
dokumenti strategjik; për mbështetjen e partnerëve zhvillimor, si dhe të shumë palëve të tjera që i
kushtuan kohë dhe energji zhvillimit të kësaj strategjisë.

Me shumë respekt,

Gazmend Muhaxheri
Kryetar i Komunës së Pejës



Draft - Strategjia Komunale për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2022-2024

4

VIZIONI

Shërbimet sociale në Komunën e Pejësjanë gjithëpërfshirëse, të larmishme,të shpërndara në
territorin e komunës, në përputhje me nevojat e te gjitha komunitetevepa asnjë dallim, siç është
raca, përkatësia etnike, gjinia, gjuha, religjioni, mendimi politik, origjina kombëtare ose sociale,
pasuria ose diçka tjetër, me standarde,të besueshme dhe pranë njerëzve. Komunae Pejës
maksimizon efiçiencën e përdorimittë burimeve për një mbulim sa më të mirë të nevojave
materiale të tyre, sidhe një mbulim më të plotë me shërbime të tjera tëpërkujdesit shoqëror duke
vënë në dispozicion burime njerëzore, materiale dhe financiare tëmjaftueshme për ta siguruar
këtë.

MISIONI

Komuna e Pejës synon të konsolidojë Sektorin e Shërbimeve Sociale dhe të ofrojë më shumë
shërbime të standardizuara dhe cilësore të kujdesit shoqëror, për të mbuluar nevojat sociale në
rritje, të grupeve në nevojë dhe komuniteteve në tërësi. Ky mision synon të përmbushet përmes
zhvillimit të shërbimeve ekzistuese të sociale, ndërtimit të shërbimeve të reja dhe shpërndarjes së
tyre sa më pranë qytetarëve, sipas modeleve të praktikave më të mira bashkëkohore.
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1. HYRJE

Qëllimi i këtij dokumenti strategjik  është që ta ndihmoje Komunën e Pejës ne identifikim e
nevojave dhe kategorizimin e prioriteteve ne mënyre qe organet relevante komunale te
konsolidojnë dhe përmirësojnë me mire ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për
kategoritë ne nevoje si dhe planifikimin e burimeve te nevojshme financiare. Gjithashtu, komuna
synon qe përmes kësaj strategjie te përmirësojë dhe avancoj bashkëpunimin me OShC-të e
angazhuara ne fushën e ofrimit te shërbimeve sociale dhe familjare qe veprojnë ne territorin e
komunës se Pejës.

Shërbimet sociale dhe familjare nënkuptojnë shërbimet publike përmes ofrimit të drejtë-për-
drejtë të përkujdesjes sociale, këshillimit ose në rastet e veçanta, ndihmë materiale për njerëzit në
nevojë sociale. Thënë ndryshe ato janë shërbime të mirëqenies sociale të cilat ofrohen për të
ndihmuar personat ose grupet në nevojë, të pambrojtur, nga profesionist të angazhuar në kryerjen
e shërbimeve të tilla. Koncepti i mirëqenies sociale i referohet gjerësisht asaj qënevojitet për t’iu
siguruar njerëzveburimedhe mundësi për një jetë të kënaqshmedheproduktive.

Në Kosovë, shërbimet sociale dhe familjare janë në një fazë të rëndësishme të zhvillimit, ku
theksi vihet në plotësimin e nevojave aktuale të grupeve të cenueshme, duke përmirësuar cilësinë
e shërbimeve dhe decentralizimin e menaxhimit financiar dhe administrativ të shërbimeve
sociale në nivel komunal. Autoriteti kryesor për sigurimin e mbrojtjes sociale dhe mirëqenies së
qytetarëve të tyre bie mbi Drejtorinë Komunale për Mirëqenie Sociale dhe pamundësia e këtyre
drejtorive për të siguruar cilësinë e domosdoshme të shërbimeve do të ndikojë drejtpërdrejtë në
mirëqenien e përfituesve të shërbimeve sociale sot.

Ministria është institucioni kryesor, përgjegjëse për organizimin e ofrimit të shërbimeve sociale
dhe familjare në Kosovë dhe siguron që të gjithë banorët e Kosovës pa dallim, të kenë qasje të
barabartë në këto shërbime. Ajo zhvillon politika dhe përgatit plane strategjike ne nivel vendi për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, si dhe siguron që ato të zbatohen sipas standardeve
më të mira nga ana e komunave dhe institucioneve tjera.

Mandati për ofrimin e shërbimeve sociale nga ana e komunave përcaktohet me Ligji Nr. 03/L-
040 për Vetëqeverisjen Lokale1 kuneni 17 i këtij ligji radhitë kompetencat vetanake tëkomunave,
duke përfshirë edhe ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera tëmirëqenies sociale,
siç është përkujdesja për të cenueshmit, strehimi familjar, përkujdesja ndajfëmijëve, përkujdesja
ndaj të moshuarve, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e këtyreqendrave për përkujdesje,
punësimin, pagesën e pagave dhe trajnimin e profesionistëve tëmirëqenies sociale.

Ne janar te këtij viti, Komuna e Pejës me qellim ne përmbushjen e obligimeve te vete për te
siguruar një funksionim sa me te mire te shërbimeve sociale dhe familjare ka ndare mirëqenien
sociale nga Drejtoria e Shëndetësisë duke krijuar Drejtorinë për Mirëqenies Sociale. Kjo

1Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530#
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drejtoripërkatëse komunale do te kryej shërbime sociale dhe familjare në territorin e komunës
përmes aktiviteteve të QPS-ve dhe përmes subvencionimit për OShC-të që merren me këtë lëmi.

Një pjesën e pare te këtij dokumenti është paraqiturmetodologjia e hartimit te këtij dokumenti e
percjellur nga pasqyre e kornizës ligjore e si dhe struktura organizative komunale. Kjo pastaj
është shoqëruar me paraqitjen e gjetjeve të monitorimit përmes vlerësimit të situatës se
përgjithshme ne ofrimin e shërbimeve sociale dhe përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive te
institucioneve përgjegjëse sidhe prioritizimi i kategorive ne nevoje për shërbime sociale. Në
kapitullin e fundit të këtij raporti është i paraqitur Plani i Veprimit përmes Objektivave
strategjikë dhe aktivitetet e nevojshme për zbatimin e tij.

2. METODOLOGJIA E HARTIMIT TË STRATEGJISË

Hartimi i këtij dokumenti strategjik është bere nga Grupi Punues i formuar nga Kryetari i
Komunës ne baze te vendimit te datës 7 Korrik, 2021. Ky grup është i përberë nga
Departamentet relevante komunale dhe Organizatat e Shoqërisë Civile qe merren me shërbime
sociale ne komunën e Pejës.  Baze juridike për hartimin e kësaj strategjie është Strategjia për
Decentralizimin e Shërbimeve Sociale2 si dhe Strategjinë Sektoriale te MPMS 2018-20223.

Puna e Grupit Punues është përkrahur nga fondet e Qeverise se Mbretërisë se Bashkuar duke u
bazuar ne Memorandumit e Mirëkuptimit te nënshkruar ne mes te Komunës se Pejës me
PeacefullChangeInitiative (PCi) dhe People in Need (PiN) ne kuadër te projektit ALVED
“Fuqizimi i zërave lokal për zhvillim te barabarte”, projekt ky i realizuar ne 5 komuna: Pejë,
Leposaviq dhe Shtërpcë (zbatuar nga NGO AKTIV) dhe Gjilan e Lipjan (zbatuar nga PiN).

Përbërja dhe struktura e Grupit Punues:

1. Përfaqësues nga:
a. Qeverisja lokale, përfshirë drejtorinë përkatëse komunale; Qendra për Mirëqenie

Sociale; OShC-të lokale që punojnë në përfshirjen sociale, me grupe të
cenueshme,

b. Gjinia, mosha dhe larmia etnike e grupit është marr parasysh.

Detyrat Kryesore të Grupit Punues

1. Të marrin pjesë në një ushtrim për mbledhjen e informacionit mbi ofrimin e shërbimeve
sociale në komunë si dhe nevojat e komunitetit.

2https://kryeministri.rks-
gov.net/repository/docs/Strategjia_per_Decentralizimin_e_Sherbimeve_Sociale_ne_Kosove_2013-2017.pdf; Faqe
25, Masa 5.1 = Integrim më i ngushtë i politikave të punës dhe atyre sociale në strategjinë komunale dhe planet e
veprimit
3 Strategjia Sektoriale 2018-2022, MPMS; https://mpms.rks-gov.net/wpdm-package/strategjia-sektoriale-2018-
2022/
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2. Të marrin pjesë në aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve te Aktivitetet e Planifikimit me
Pjesëmarrje për Përfshirje Sociale, duke përfshirë punëtoritë mbi planifikimin strategjik,
mbrojtjen sociale dhe shërbimet sociale;

3. Të pajtohet për përparësitë dhe zhvillimin e një strategjie dhe plan veprimi lokal për
ofrimin e shërbimeve sociale.

Për ta përkrahur hartimin e këtij dokumenti strategjik, Projekti ALVED - “Fuqizimi i zërave
lokal për zhvillim te barabarte” ka bere një hulumtim ne baze te pyetësorit te hartuar ku janë
mbledhur te dhëna kualitative dhe kuantitative me zyrtaret relevant komunal dhe Organizatat e
Shoqërisë Civile mbi zhvillimet ne procesin e shërbimeve sociale, problemet dhe sfidat. Për me
tepër ky projekt ka përkrahur Grupit Punues përmes organizimit te punëtorive te rregullta ne
baza javore dhe punëtorisë katër ditore te mbajtur ne Ohër te Maqedonisë Veriore gjate muajit
Korrik, 2021.

3. KORNIZA LIGJORE

Legjislacioni për Shërbimet Sociale në Kosovë përbëhet nga Ligji për Shërbime Sociale dhe
Familjare, Ligji për Familjen, Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, si dhe ligjet dhe aktet
tjera që ndërlidhen me shërbimet sociale.Këto akte përfaqësojnë kuadrin regullativ të orientuar
në rregullimin dhe përparimin e shërbimeve të sociale dhe familjare për personat në nevojë dhe
për familjet.

3.1. AKTET LIGJORE TË APROVUARA NGA NIVELI QENDROR

i. Ligji Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare dhe Ligji Nr. 04/L-081 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-17 Për Shërbime Sociale Dhe
Familjare4 – Ligji ka për qëllim rregullimin e ofrimit të shërbimeve të sociale për
personat dhe familjet në nevojë, duke obliguar shtetin të ofrojë shërbime sociale dhe
familjare për personat në nevojë të cilët nuk kanë përkrahje nga familja ose përkrahja
është e pamjaftueshme për të siguruar mirëqenien e tyre. Përmes këtij ligji përcaktohen
rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore për ofrimin e
shërbimeve sociale dhe familjare. Institucionet përgjegjëse për këto shërbime janë:

1. Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;
2. Këshilli i përgjithshëm i Shërbimeve Sociale dhe Familjare5;
3. Komunat përkatëse në territorin e të cilave ofrohen shërbimet sociale dhe familjare;
4. Qendrat për punë sociale; dhe
5. Organizatat jo qeveritare apo shoqëria civile.

4 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447
5 Neni 5 i Ligjit per Sherbime Sociale dhe Familjare.
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Për ta mbështetur zbatimi i këtij ligji dhe për te siguruar përcaktimin e kategorive dhe kriteret
adekuatepër ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale ka nxjerre një numër te gjereRregulloresh dhe Udhëzime Administrative6.

ii. Ligji nr. 2004/32 për Familjen7

iii. Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje8

iv. Ligji nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale9

v. Ligji nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal dhe Ligji nr. 05/L-108 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal10

vi. Kodi nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur11

3.2. AKTET LIGJORE TË APROVUARA NË NIVEL KOMUNAL:

vii. Rregullore Nr.02/2020 përPërkujdesjen dhe Mbrojtjen e Fëmijës – Me këtë
rregullorepërcaktohen rregullat dhe procedurat përpërkujdesjen dhe mbrojtjen e
fëmijës,  ne zbatim te Ligjit për mbrojtjen  e fëmijës dhe kompetencave  vetanake  te
Komunës se Pejës.

viii. Rregullore Nr. 01/2018 për Realizimin e te Drejtave te Fëmijëve përmes Sistemit
Qeverisës Komunal

ix. Rregullorja për përdorimin e gjuhëve 2008 – Qëllimi i kësaj rregullore është qe te
siguroj përdorimin e gjuhëve zyrtare, gjuhëve te komuniteteve, gjuhe amtare te cilat nuk
janë zyrtare ne Komunën e Pejës. Te gjitha komunitetet e Komunës se Pejës kane te
drejte për te ruajtur, mbrojtur dhe promovuar identitetin e tyre.

4. STRUKTURA ORGANIZATIVE E KOMUNËS

Shërbimet sociale ofrohen kryesisht në nivel lokal. Komponentët kryesore të sistemit të ofrimit të
shërbimeve sociale dhe familjare në nivel lokal përfshijnë: Drejtorinë e Mirëqenies Sociale,
Drejtorinë Komunale të Shëndetësisë, Qendrat për Punë Sociale (QPS) si dhe rrjetin e OShC-ve
të zhvilluara për të mbështetur grupet e cenueshme.

6Legjislacioni sekondar (Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative) mund te shkarkohen nga faqja zyrtare e
Ministrisë se Punës dhe Mirëqenies Sociale. https://mpms.rks-gov.net/linqe/legjislacioni/
7 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410
8 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2691
9 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
10 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12761
11 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2698
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4.1. Drejtoria për Mirëqenie Sociale (DMS)– në përputhje me dispozitat ligjore në
fuqi, si dhe mbështetur në udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit të Komunës, në
kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për ndërmarrjen e
masave dhe aktiviteteve specifike për të arritur objektivat e shërbimeve sociale të
Komunës së Pejës. DMS ka këto përgjegjësi12:ofrimin e
shërbimevefamiljaredheshërbimevetëtjeratëmirëqeniessociale,
siçështëpërkujdesipërtëcenueshmit, strehiminfamiljar, përkujdesinfëmijnor,
përkujdesinpërtëmoshuarit, duke përfshirëregjistrimindhelicencimin e
këtyreqendravepërkujdesëse, punësimin, pagesën e rrogavedhetrainimin e
profesionistëvetëmirëqeniessociale.

4.2. Qendra për Punë Sociale (QPS) – është institucion publik profesional i nivelit
komunal, kompetente për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale. Përgjegjësitë dhe
detyrat e QPS-ve janë të parapara në Udhëzime Administrative për secilën kategori në
nevojë për t’iu ofruar shërbimet sociale dhe familjare.

4.3. Drejtoria e Shëndetësisë – Kjo drejtori është përgjegjëse për ndërmarrjen e masave
dhe aktiviteteve specifike për të arritur objektivat e shërbimit të shëndetësisë primare në
Komunën së Pejës13;

Figura 1: Skema organizative e Komunës se Pejës për shërbime sociale dhe familjare:

12https://kk.rks-gov.net/peje/intergrime-e-diaspore/
13https://kk.rks-gov.net/peje/shendetesi-dhe-mireqenie-sociale/
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5. GJENDJA AKTUALENE KOMUNËN E PEJËS DHE SFIDAT NE PROCES

Komuna e Pejës sipas regjistrimit te popullsisë te kryer nga Agjencisë se Statistikave te Kosovës
ne vitin 2011 ka 96.450 banorë. Nga ky numër 87.975 janë shqiptare, 3786 boshnjake, 2700
egjiptian, 993 rom, 332 serb, 143 ashkali, 189 goran, 59 turq dhe 132 te tjerë.Megjithatë, ky
numëribanorëve te Komunës se Pejës mund te jete ndryshe për shkak te rrethanave te ndryshme
si migrimi, lëvizjet e popullatës, etj. Sa i përket numrit te banove te komunitetit serb, ky numër
mund te jete me ndryshese ai i cenzusit te viti 2011 për shkak te rrethanave qe i kane paraprirë
regjistrimit te popullsisë.

Komuna e Pejës ne përbërjen territoriale ka 77 fshatra dhe pjesa urbane e qytetit te Pejës.
Komuniteti serb kryesisht jeton ne fshatrat Gorazhdec, Bellopojë, Levoshë,Sigë, Brestovik si dhe
ne qytetin e Pejës. Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian jetojnë kryesisht ne qytetin e Pejës
ne Lagja “7 Shtatori”, Zahaq, Firajë, Vitomiricë, Qyshk, Nakëll, Treboviq, Çungur, Katund i Ri
dhe Brestovik.

Komuna e Pejës është një nga komunat që kanë kërkesa të mëdha nga banorët e saj për shërbime
sociale dhe familjare dhe për këtë arsye ka bërë ndarjen e Drejtorisë për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale ne dy Drejtori, Drejtoria për Shëndetësi dhe Drejtoria për Mirëqenie Sociale.

Buxheti i Komunës së Pejës për shërbime sociale dhe familjare për vitin 2021 është shumë i
vogël, shuma totale është 158,949 Euro, prej të cilave pjesa me e madhe shkojnë për paga dhe
mëditje dhe një shume prej vetëm 20,000 Euro janë te parapara për subvencione.

5.1. PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E PROBLEMIT

Problem primar ne ofrimin e shërbimeve sociale është mungesa e rritjesse buxhetit për Drejtorinë
e Mirëqenies Sociale ne mënyrë qe te jete e gatshme te ofroje shërbime sociale cilësore. Për me
tepër rritja e buxhetitpër subvencionimin e OShCështë jashtëzakonisht e rëndësishme ne mënyre
qe ofrimi i shërbimeve sociale te arrije tek te gjitha kategoritë pa dallim përkatësie etnike, gjinore
apo fetare.

Qendra për Punë Sociale në Pejë për shkak te kërkesave te shumta për shërbimeve sociale
ballafaqohet me mungesë të numrit të stafit ku nga 22 te punësuar ne këtë qendër vetëm 6 zyrtarë
janë te angazhuar ne ofrimin e shërbimeve sociale ku 1 zyrtar i komunitetit Serb është i
stacionuar ne nen-zyrën e QPS-se ne fshatin Gorazhdec. Koordinimi në mes institucioneve
komunale, QPS-së dhe OShC-ve është ekzistuese, megjithatë është e domosdoshme ngritja e
nivelit te bashkëpunimit për ofrim sa me te mire te shërbimeve sociale.

Sipas hulumtimit te bere nga Projekti “Forcimi i zërave lokalë për zhvillim të barabartë” ,
shërbimet sociale që momentalisht mungojnë në komunën e Pejës janë:mungesa e shtëpisë për të
moshuarit, kjo është shumë evidente për shkak se numri i personave të moshuar të vetmuar është
në rritje e sipër në komunën e Pejës; mungesa e një qendër ditore për persona të moshuar e
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gjithashtu edhe për të rinjtë me sjellje devijante, si konsumuesit e lëndëve narkotike, alkoolit dhe
duhanit. Komuna e Pejës ka numër të vogël të familjeve strehuese dhe në këtë aspekt komuna
duhet të parashikoj fonde shtesë për tistimuluar rritjen numrit të familjeve strehuese ne komunën
e Pejës. Komuna e Pejës nuk ka qendër rezidente për personat me probleme mendore, ka
mungesë të programeve të socializimit dhe risocializimi të familjeve dhe individëve në nevojë.

Strehimoret për viktimat e trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje kryesisht drejtohen nga
OShC-të. Strehimoret që drejtohen nga OShC-të, marrin subvencione nga MPMS-ja në bazë të
projekteve, ndërsa një pjesë të fondeve e sigurojnë nga bashkëfinancimet me komuna dhe
donatorë.

Tek komuniteti serb problem kryesor përbën mungesa e informacioneve të qartë se çfarë
shërbime sociale dhe familjare ofrojnë QPS-të dhe OShC-të dhe kjo ka ndikim tek qytetarët
sepse ata nuk dinë se kujt t’i drejtohen për një shërbim të caktuar. Ky problem është edhe me
evident ne zonat rurale.Për sa i përket informata mbi shërbimet sociale ne gjuhet zyrtare gjate
hulumtimit është bere evidente se informatat tek komuniteti serb sidomos ne zonat rurale nuk
është i disponueshempër ta si mungese e vizitave ne teren nga QPS apo edhe për shkak te
mungesës se materialeve informuese ne gjuhen serbe. Prandaj ka rendësi te madhe angazhimi i
komunës ne informimin e drejte mbi shërbimet sociale qe ofrohen dhe te drejtat e tyre dhe
mundësitë e ankesave.

Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian gjithashtu është evident mungesa e informimit mbi
shërbimet sociale ne dispozicion ne Komune. Megjithatë, interesimi i komuniteteve për te
shfrytëzuar këto shërbime edhe atëherë kur kanë marr informacione nuk ka qene edhe aq i
madhe. Për këtë arsye organet komunale duhet te fokusohen ne kampanja dhe takime me këto
komunitete qe te rrisë vetëdijen mbi mundësitë dhe te drejtat e tyre për shfrytëzimin e
shërbimeve sociale qe ofrohen nga Komuna e Pejës.

Organizatat e Shoqërisë Civile që ofrojnë shërbime specifike sociale dhe familjare janë shumë
aktive në komunën e Pejës por problemkryesor mbetetqëndrueshmëria financiare. Komuna e
Pejës përgjatë viteve i ka përkrahë këto organizatat por jo mjaftueshëm që ato të bëhen të
qëndrueshme sepse perspektiva për ofrimin e shërbimeve specifike sociale dhe familjare është në
partneritetin komunë-shoqëri civile.

Mbi te gjitha, Komuna e Pejës nuk ka të dhëna të mjaftueshme për njerëzit që kanë nevojë për
shërbime sociale dhe familjare që do të thotë se i mungon një bazë e të dhënave qe ngrit nevojën
e vlerësimeve periodike te situatës ne teren qofte nga QPS vete apo përmes bashkëpunimit dhe
bashkërendimit te aktiviteteve me OShC apo edhe me përfaqësuesit e fshatrave apo te bashkësive
lokale.

5.2. KATEGORITËME PRIORITETET

I. Të moshuarit ne nevoje për përkujdesje – Kjo kategori e personave është me e
rrezikuarposaçërisht në zonat rurale si mungese e qasjes ne këto zona nga shërbimet
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relevante komunale për te ofruar kujdes mjekësor në shtëpi, ndihmë brenda dhe jashtë
shtëpisë, furnizimi me gjera ushqimore, etj. Për me tepër kur kjo kategori ballafaqohet
edhe me sëmundje përcjellëse apo sëmundje kronike atëherë zhvillimi i një jete normale
behet edhe me e vështirë. Personat e moshuar që jetojnë në zonat rurale të komunës së
Pejës janë më shpesh të rrezikuara nga varfëria dhe duke qenë se pjesa dërmuese e tyre të
ardhurat kryesore i kane nga bujqësia dhe blegtoria është e nevojshme të forcohet
mbështetja për të vetë-punësuarit dhe të theksohet spektri i mundësive të vetëpunësimit
në zonat rurale.

II. Personat me aftësi të kufizuara–Si problem kryesor është trajtimi i kësaj kategorie me
shërbimet e nevojshme te perkujdesit shëndetësorshtëpiak si dhe ofrimit te shërbimeve
këshilluese psiko-sociale. Ne nivel komune nuk ka psikiatër për fëmijë në spitalin
regjional dhe të gjitha vlerësimet dhe kontrollet mjekësore duhet të kryhen në SHSKUK
ne Prishtinë me procedura të komplikuara. Hulumtimi ka treguar qe kjo kategori duhet te
përkrahet nga komuna dhe te mbështet me aktivitete siç janë takimet informuese për
mundësitë e shkollimit, punësimit, etj.

III. Të mbijetuarit e dhunës në familje - Dhuna në familje nuk është e kufizuar vetëm në
keqtrajtim fizik por edhe ne atë psikologjik. Viktimat mund të pësojë trauma mendore
dhe emocionale. Dhuna në familje ndodh në kontekst familjar dhe pasojat negative prekin
te gjithë përfshirë prindërit dhe fëmijët. edhe nëse ata në të vërtetë nuk janë dëshmitarë të
dhunës. Te mbijetuarit e dhunës në familjes janë më të rrezikuar nga zhvillimi i
problemeve serioze emocionale, të sjelljes dhe të zhvillimit të mëtutjeshëm. Ne komunën
e Pejës si problem kryesor mbetet mbështetja institucionalemeprogramepër zhvillimin e
aftësive profesionale për vetëpunësim si dhe ofrimin e zgjidhjeve afatgjata për banim pasi
qe largohen nga shtëpia e sigurt, të tilla si strehimi (apartamente sociale të qirasë të
mbuluara nga komuna ose fond tjetër). Gjithashtu, e rëndësishme konsiderohet ofrimi i
shërbimeve psiko-sociale për këtë kategori.

IV. Fëmijët ne rrezik – Ky problem është identifikuar dhe evident nga QPS dhe OShC
sidomos tek fëmijët me sjellje asociale qe janë abuzues te lendeve narkotike, lëmoshe
kërkues, te neglizhuar nga prindërit apo perkujdesesi. Për këtë arsye nevoja e aktiviteteve
dhe programeve vetedijesuese, seancave këshilluese me prindërit si dhe ofrimi i
shërbimeve psiko-sociale është mese e nevojshme.

V. KomunitetiSerb–Si kategori ne nevoje tek komuniteti serb janë identifikuar kategoritë e
te moshuarve qe jetojnë vetëm, disa prej tyre nuk janë në gjendje të largohen nga shtëpia
për furnizimin e artikujve bazë ushqimorë, në nevojë për ndihmë mjekësore dhe ndihmë
tjetër. Nuk ka ndonjë program psikoterapie dhe mbështetje tjetër ne dispozicionpërkëtë
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kategori.Gjithashtu, problem paraqet edhe shkalla e lartë e papunësisë në fshatrat e
banuara kryesisht me serbë, përfshirë gratë dhe të rinjtë.
Mungesa e përgjithshme e informacionit mbi të drejtat dhe shërbimet sociale ne
dispozicion, mungesa e informacionit në kohë në gjuhën serbe është identifikuar si
pengese qe ky komunitet te marre shërbime sociale dhe familjare qe ofrohen nga komuna
e Pejës. Formularët që duhet të plotësohen për qasje në shërbime të ndryshme lokale,
kryesisht në dispozicion vetëm në gjuhën shqipe.

VI. Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – Kryesisht përballen me mungesë të
dokumentacionit personal, mungese te informimit mbi shërbimet sociale ne dispozicion
etj. Si probleme te identifikuara qe kane nevoje për adresim nga ana e shërbimeve sociale
tek këto komunitete është çështja e vaksinimit te fëmijëve sipas plan-programit nacional
te vaksinimit; martesat e hershme si dhe braktisja e shkollimit, veçanërisht nga familjet
që kthehen nga vendet e rajonit te cilët kane qene te zhvendosura si pasoje e luftës se vitit
1998-1999.

6. QËLLIMETSTRATEGJIKE

QËLLIMI STRATEGJIK 1: MBROJTJA E TË MOSHUARVE DHE TË DREJTAVE TË
TYRE

- Qëllimi specifik 1.1:Vlerësimi i situatës aktuale dhe identifikimi i rasteve aktive dhe
nevojave te tyre

- Qëllimi specifik 1.2: Ofrimi i shërbimeve të përkujdesjes së drejtpërdrejtë sociale në
shtëpi, dhe asistencë materiale për persona që nuk mund të kujdesen për veten:

- Qëllimi specifik 1.3: Vetëdijesimi dhe edukimi i te moshuarve përmes qendrës
këshilluese mbi sëmundjet kronike

- Qëllimi specifik 1.4Krijimi Qendrës Ditore dhe Rezidenciale për të moshuarit në nevojë

QËLLIMI STRATEGJIK 2: PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË JETESËS SË PERSONAVE
ME AFTËSI TË KUFIZUAR

- Qëllimi specifik 2.1: Mbështetja e personave me aftësi të kufizuar me shërbime

- Qëllimi specifik 2.2: Ofrimi i shërbimeve sociale ne shtëpi për personat e me aftësi te
kufizuara

- Qëllimi specifik 2.3: Përmbushja e detyrimit për punësim sipas legjislacionit ne fuqi.

QËLLIMI STRATEGJIK 3: FUQIZIMI I SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE
PËR TË MBIJETUARIT E DHUNËS NE FAMILJE

- Qëllimi specifik 3.1 Mbështetja e te mbijetuarve te dhunës ne familje me shërbime
sociale
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QËLLIMI STRATEGJIK 4: PLANIFIKIMI DHE OFRIMI I PROGRAMEVE
PARANDALUESE PËR FËMIJËT NE RREZIK

- Qëllimi specifik 4.1: Të rritet niveli i ndërgjegjësimit i grupeve të rrezikuara

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: PËRMIRËSIMI I QASJËS NË SHËRBIMESOCIALE
PËR  KOMUNITETIN SERB

- Qëllimi specifik 5.1: Të rritet ndërgjegjësimi publik për shërbimet sociale ne dispozicion

- Qëllimi specifik 5.2: Ofrimi i shërbimeve të përkujdesjes së drejtpërdrejtë sociale në
shtëpi, dhe asistencë materiale për persona që nuk mund të kujdesen për veten:

- Qëllimi specifik 5.3: Rehabilitimi i qendrës se kulturës ne Gorazhdec dhe ofrimi i
shërbimeve këshilluese për kategoritë ne nevoje

QËLLIMI STRATEGJIK 6: PËRMIRËSIMI I QASJËS NË SHËRBIME SOCIALE PËR
KOMUNITETIN ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

- Qëllimi specifik 6.1 Të sigurohet vaksinimi i fëmijëve te komuniteteve Rom, Ashkali dhe
Egjiptian sipas plan-programit te vaksinimit

- Qëllimi specifik 6.2: Të rritet ndërgjegjësimi publik për problemet sociale që shqetësojnë
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

- Qëllimi specifik6.3 –Eliminimi i braktisjes se shkollimit.

7. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I ZBATIMIT TËSTRATEGJISË

Kjo strategjia komunale në shtojcën e saj përfshin planin e veprimit që mbulon periudhën 2022-
2024.Plani i veprimit përfshin të gjitha të dhënat përkatëse si aktivitetet, treguesit, institucionet
përgjegjëse për zbatim dhe buxhetin e planifikuar.

Kryetari i Komunës e përcakton një komision monitorues, raportues dhe rekomandues prej tre
(3) anëtarësh, qe do të përcjell procesin e implementimit te PV-se në mënyrë efikase përmes
vlerësimeve periodike një vjeçare apo edhe vlerësimeve ad-hoc tremujore ose gjashtëmujore.
Anëtaret e komisionit vlerësues do te jene njohës te fushës se shërbimeve sociale dhe familjare.
Komisioni do të bashkëpunoj ngushtë gjate monitorimit dhe vlerësimit edhe me OSHC-të,
respektivisht shoqërinë civile.

Departamenti për Mirëqenie Sociale mbikëqyrë dhe raporton për progresin e arritur në fushën e
përmirësimit te shërbimeve sociale, ne përputhje me objektivat strategjike duke u bazuar ne
Ligjin përShërbime Sociale dhe Familjare si dhe aktet tjera ligjore.

Monitorimi i progresit të zbatimit dhe arritjet e strategjisë, do t’i komunikohen ne baza te
rregullta institucioneve përkatëse ne nivel lokal, përfshirë edhe Asamblenë Komunale, ne nivel
qendror dhe sipas nevojës edhe opinionit publik.
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SHTOJCA I - PLANI I VEPRIMIT

Aktiviteti Rezultatet e pritshme Institucioni përgjegjës Institucioni përkrahës Afati kohor Burimet financiare

QËLLIMI STRATEGJIK 1: MBROJTJA E TË MOSHUARVE DHE TË DREJTAVE TË TYRE
2022 2023 2024

Qëllimi specifik 1.1: Vlerësimi i situatës aktuale dhe identifikimi i rasteve aktive dhe nevojave te tyre

1. Mbledhja e te dhënave për
personat e moshuar te
vetmuar ne pjesët rurale dhe
urbane;

100% e lokaliteteve te
mbuluara gjate vlerësimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale dhe
Drejtorinë e Financave

Organizatat e Shoqërisë Civile
Drejtoria i Administratës
Këshillat Lokal ne Bashkësi

Deri ne
Shtator 2022 1000€

Sipas
nevojës

Sipas
nevojës

2. Krijimi i bazës se te dhënave
për procesimin e rasteve;

Baza e te dhënave e krijuar
dhe funskionale

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale (DMS)

Organizatat e Shoqërisë Civile

Administrata e komunës (IT)
Dhjetor 2022 3000 € - -

Qëllimi specifik 1.2: Ofrimi i shërbimeve të përkujdesjes së drejtpërdrejtë sociale në shtëpi, dhe asistencë materiale për persona që nuk mund të kujdesen për veten:

1. Ofrimi i shërbimeve dhe
aktivitete të kujdesit ditor
për persona të moshuar.

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024 100.000
€

100.000
€

100.000
€

2. Ofrimi i shërbimeve për
përkujdesje shëndetësore
gjithëpërfshirëse

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtorinë
e Shëndetësisë

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.2 pika 1.

3. Shërbime psiko-sociale dhe
këshilla juridike për persona
e moshuar te vetmuar;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024
Buxheti i përbashkët me Qëllimin

Specifik 1.2 pika 1.
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4. Asistenca për nevoja ditore
me furnizim ne gjera
materiale dhe shërbime
administrative;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.2 pika 1.
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Aktiviteti Rezultatet e pritshme Institucioni përgjegjës Institucioni përkrahës Afati kohor Burimet financiare

Qëllimi specifik 1.3:  Vetëdijesimi dhe edukimi i te moshuarve përmes qendrës këshilluese mbi sëmundjet kronike 2022 2023 2024

1. Krijimi i këshillimores ne
kuadër te QKMF për
informim;

Qendra Funksionale Drejtoria e Shëndetësisë
Kryetari i Komunës

Drejtoria e Administratës

Deri ne
Qershor 2022

2000 € 2000 € 2000
€

2. Organizimi i seancave te
rregullta vetedijesuese për te
moshuarit me sëmundje
kronike;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Drejtoria e Shëndetësisë

Kryetari i Komunës

Drejtoria e Administratës

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

Nga Qershori
2022 dhe ne
vazhdimësi

500 € 500 € 500 €

3. Sipas nevojës ofrimi i këtij
shërbimi përmes vizitave te
rregullta mobile ne vendet
rurale;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Drejtoria e Shëndetësisë

Drejtoria e Administratës

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

Organizatat e Shoqërisë Civile

Nga Qershori
2022 dhe ne
vazhdimësi

1000 € 1000 € 1000
€

Qëllimi specifik 1.4:  Krijimi Qendrës Ditore dhe Rezidenciale për të moshuarit në nevojë

1. Vetëdijesimi dhe informimi i
te moshuarve ne nevoje për
mundësinë e shfrytëzimit te
qendrës ditore rezidenciale;

100% e lokaliteteve te
mbuluara me informim

Drejtoria e Shëndetësisë

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale
Organizatat e Shoqërisë Civile
Shoqata e pensionisteve

2022-2024 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.1 pika 1.

2. Organizmi i vizitave ditore
për te moshuarit për
socializim;

# i vizitave te realizuara Drejtoria për Mirëqenie Sociale
Organizatat e Shoqërisë Civile
Shoqata e pensionisteve 2022-2024 - - -

3. Këshillim dhe edukim i te
moshuarve # i vizitave te realizuara Drejtoria për Mirëqenie Sociale

Organizatat e Shoqërisë Civile
Shoqata e pensionisteve 2022-2024 500 € 500 € 500 €
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4. Organizimi i vizitave dhe
ekskursioneve për grupet;

9 ekskursione te
organizuara

Kryetari i Komunës Shoqata e pensionisteve 2022-2024 1000 € 1000 € 1000
€Aktiviteti Rezultatet e pritshme Institucioni përgjegjës Institucioni përkrahës Afati kohor Burimet financiare

QËLLIMI STRATEGJIK 2: PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË JETES PER PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 2022 2023 2024

Qëllimi specifik 2.1:   Mbështetja e personave me aftësi të kufizuar me shërbime sociale
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1. Vlerësimi i nevojave për
shërbime për personat me
aftësi te kufizuara;

100% e lokaliteteve te
mbuluara gjate vlerësimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale dhe
Drejtorinë e Financave

Organizatat e Shoqërisë Civile
Drejtoria i Administratës
Këshillat Lokal ne Bashkësi

Deri ne
Shtator 2022 Buxheti i përbashkët me Qëllimin

Specifik 1.1,  Pika 1.

2. Krijimi i bazës se te dhënave
për procesimin e rasteve;

Baza e te dhënave e krijuar
dhe funksionale

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale (DMS)

Drejtoria e Shëndetësisë
Organizatat e Shoqërisë Civile
Administrata e komunës (IT)

Dhjetor 2022 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.1 pika 2.

Qëllimi specifik 2.2: Ofrimi i shërbimeve sociale ne shtëpi për personat e me aftësi te kufizuara

1. Ofrimi i seancave psiko-
sociale;

# i seancave te ofruara
Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Drejtoria i Administratës 2022-2024
Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

2. Ofrimi i trajtimit
shëndetësor shtëpiak;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtorinë
e Shëndetësisë

Drejtoria e Administratës

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

3. Organizimi i takimeve
informuese me prindër dhe
persona me aftësi te
kufizuara për mundësitë e
punësimit, shkollimit etj;

6 takime te organizuara
Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

Zyra për aftësim profesional
Drejtoria e Arsimit
Organizatat e Shoqërisë Civile

2022 – 2024 1000 € 1000 € 1000 €

Aktiviteti Rezultatet e pritshme Institucioni përgjegjës Institucioni përkrahës Afati kohor Burimet financiare

Qëllimi specifik 2.3:   Përmbushja e detyrimit për punësim sipas legjislacionit ne fuqi. 2022 2023 2024
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1. Komuna te siguroje qe gjate
punësimit ne kuadër te
shërbimit civil te ketë
parasysh kategoritë e
personave me aftësi te
kufizuara ne përmbushjen
e kuotës se parapare me
legjislacion

3 persona me aftësi te
kufizuara te punësuar ne
kuadër te administratës
komunale

Kryetari i Komunës Administrata komunale 2022 – 2024

Ne koordinim me institucionet
relevante nga niveli qendror

(Ministria e Financave dhe Ministria
e Administratës Publike)

2. Kampanja informuese
përmes televizioneve dhe
radiove lokale ne te gjitha
gjuhet zyrtare te
aplikueshme ne komune;

6 kampjana te
organizuara Kryetari i Komunës Administrata e Komunale 2022 – 2024 -

QËLLIMI STRATEGJIK 3: FUQIZIMI I SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE PËR TË MBIJETUARIT E DHUNËS NE FAMILJE

Qëllimi specifik 3.1: Mbështetja e te mbijetuarve te dhunës ne familje me shërbime sociale
1. Ofrimi i shërbimeve të

mbështetjes psiko-sociale
për të mbijetuarit e dhunës
ne familje dhe trafikimit;

# i shërbimeve te ofruara Drejtoria për Mirëqenie Sociale
Qendra për Mirëqenien e
Gruas Strehimore 2022 - 2024

Financimi nga subvencionet e MPMS
Subvencionet nga DMS dhe Zyra e

Kryetarit
Donatoret

2. Ofrimi i asistencës ligjore
falas;

# i shërbimeve te ofruara Drejtoria për Mirëqenie Sociale

Qendra për Mirëqenien e
Gruas Strehimore
Zyra për Ndihme Juridike
Falas

2022 - 2024

Financimi nga subvencionet e MPMS
Subvencionet nga DMS dhe Zyra e

Kryetarit
Donatoret

3. Program ndërgjegjësues
kundër dhunën ne familje;

30 aktivitete te
organizuara

Qendra për Mirëqenien e
Gruas Strehimore ne
bashkëpunim me Drejtorinë e
Arsimit

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale
Zyra për Regjionale për
mbrojtjen e viktimave te
dhunës

2022-2024

Financimi nga subvencionet e MPMS
Subvencionet nga DMS dhe Zyra e

Kryetarit
Donatoret

4. Programe për fuqizimin
ekonomik të te mbijetuarve

# i kurseve trajnuese te
ofruara

Qendra për Mirëqenien e
Gruas Strehimore ne

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale 2022-2024 Financimi nga subvencionet e MPMS

Subvencionet nga DMS dhe Zyra e
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të dhunës ne familje dhe
trafikimit;

bashkëpunim me qendrën e
aftësimit profesional

Kryetarit
Donatoret

QËLLIMI STRATEGJIK 4: PLANIFIKIMI DHE OFRIMI I PROGRAMEVE PARANDALUESE PËR FËMIJËT NE RREZIK 2022 2023 2024

Qëllimi specifik 4.1: Të rritet niveli i ndërgjegjësimit i grupeve të rrezikuara

1. Programe edukuese për
varësinë nga substancat me
të rinjtë në shkolla;

30 seanca edukuese Drejtoria e Shëndetësisë ne
bashkëpunim me Policinë

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale
Administrata Komunale
Organizatat e Shoqërisë
Civile

2022-2024 500 € 500 € 500 €

2. Seanca këshilluese me
prindër dhe fëmijë ne
rrezik

# i seancave te ofruara Drejtoria për Mirëqenie Sociale
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Zyra për mbrojtjen e
viktimave te dhunës

2022-2024
Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

3. Ofrimi i seancave psiko-
sociale

# i seancave te ofruara Drejtoria për Mirëqenie Sociale
Organizata e Shoqërisë civile

Shërbimi Sprovues i Kosovës
Zyra për mbrojtjen e
viktimave te dhunës

2022-2024
Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

Buxheti
vjetor i
DMS

QËLLIMI STRATEGJIK 5: PËRMIRËSIMI I QASJËS NË SHËRBIME SOCIALE PËR KOMUNITETIN SERB

Qëllimi specifik 5.1:  Të rritet ndërgjegjësimi publik për shërbimet sociale ne dispozicion ne Komunën e Pejës

1. Kampanja vetedijesuese në
Mediat lokale;

6 kampanja te
organizuara ne periudha 6
mujore

Administrata Komunale
Drejtoria për Mirëqenie Sociale

Organizata e Shoqërisë civile

Radio lokale ne Gorazhdec
2022-2024 500 € 500 € 500 €

2. Takime informuese me
komunitetin mbi shërbimet
sociale te ofruara nga
Komuna e Pejës dhe te
drejtat e tyre dhe mjetet
ligjore;

6 Takime te organizuara

Drejtoria për Mirëqenie Sociale
ne bashkëpunim me Zyrën
Komunale për Komunitete dhe
Kthim

Organizata e Shoqërisë civile 2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

3. Përgatitja dhe shpërndarja 6 lloje te fletushkave te Drejtoria për Mirëqenie Sociale Organizata e Shoqërisë civile 2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €
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e fletushkave me
informacionet mbi
shërbimet sociale te
disponueshme ne komunën
e Pejës ne gjuhen serbe;

dizajnuara dhe
shpërndara

Zyra për komunitete dhe
Kthim

4. Te sigurohet përkthimi
adekuat i dokumenteve dhe
njoftimeve ne gjuhen Serbe
dhe shpërndarja e tyre ne
kohe;

Te gjitha materialet janë te
lekturuara dhe te
shpërndara ne kohe.

Administrata Komunale
(Zyra për përkthim dhe
lektorim)

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale 2022-2024 - - -

5. Bashkëpunim me Zyrën
Komunale për Komunitete
dhe Kthim për informimin
e komunitetit Serb mbi te
drejtat e tyre dhe mjetet
ligjore;

Vizita te rregullta tek
komuniteti dhe informimi
mbi te drejtat e tyre dhe
mjetet ligjore sipas
Mandatit (TeR) te ZKKK-së

Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

Zyra Ligjore

2022-2024
Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

Qëllimi specifik 5.2: Ofrimi i shërbimeve të përkujdesjes së drejtpërdrejtë sociale në shtëpi, dhe asistencë materiale për persona që nuk mund të kujdesen për veten:

1. Shërbime dhe aktivitete të
kujdesit ditor për persona
të moshuar.

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.2 pika 1.

2. Ofrimi i shërbimeve për
përkujdesje shëndetësore
gjithëpërfshirëse

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtorinë
e Shëndetësisë

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024
Buxheti i përbashkët me Qëllimin

Specifik 1.2 pika 1.

3. Shërbime psiko-sociale dhe
këshilla juridike për
persona e moshuar te

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë

2022-2024 Buxheti i përbashkët me Qëllimin
Specifik 1.2 pika 1.
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vetmuar; Drejtoria i Administratës

4. Asistenca për nevoja ditore
me furnizim ne gjera
materiale dhe shërbime
administrative;

100 % e rasteve te
identifikuar janë përfitues
te shërbimit

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale (DMS)

Kryetari i Komunës Drejtoria
e Financave
Drejtoria i Shëndetësisë
Drejtoria i Administratës

2022-2024
Buxheti i përbashkët me Qëllimin

Specifik 1.2 pika 1.

Aktiviteti Rezultatet e pritshme Institucioni përgjegjës Institucioni përkrahës Afati kohor Burimet financiare

Qëllimi specifik 5.3: Rehabilitimi i qendrës se kulturës ne Gorazhdec dhe ofrimi i shërbimeve këshilluese për kategoritë ne nevoje 2022 2023 2024

1. Ofrimin e shërbimeve
sociale për fëmijët ne rrezik
dhe rininë;

6 takimeve këshilluese te
organizuara

Organizatat e Shoqërisë Civile
ne bashkëpunim me Drejtoria
për Mirëqenie Sociale

Shërbimi Sprovues i Kosoves
Drejtoria e Arsimit

2022-2024 500 € 500 € 500 €

2. Ofrimi i këshillave dhe
përkrahje në fuqizimin e
familjes, në tejkalimin e
vështirësive familjare dhe
socio-ekonomike;

3 takime vjetore
Organizatat e Shoqërisë Civile
Drejtoria për Mirëqenie Sociale

Enti i Punësimit
Qendra për aftësim
Profesional
Donatoret

2022-2024
Buxheti i përbashkët me Qëllimin

Specifik 1.2 pika 1.
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QELLIMI STRATEGJIK 6: PËRMIRËSIMI I QASJËS NË SHËRBIME SOCIALE PËR KOMUNITETINROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

Qëllimi specifik 6.1: Të sigurohet vaksinimi i fëmijëve te komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sipas plan-programit te vaksinimit

1. Identifikimi i numrit te
fëmijëve ne nevoje për
vaksinim;

# i fëmijëve te identifikuar
për vaksinim

Drejtoria e Shëndetësisë

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Organizatat e Shoqërisë Civile

Këshillat e Bashkësive Lokale
2022 dhe ne
vazhdimësi

Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

2. Takime për Sensibilizimi e
Komuniteteve mbi
rëndësinë e vaksinimit te
fëmijëve;

6 takime te organizuara
Drejtoria e Shëndetësisë

Zyra për Komunitete dhe Kthim
Organizatat e Shoqërisë Civile 2022 dhe ne

vazhdimësi 500 € 500 € 500 €

3. Organizimi i ekipeve
mobile te vaksinimit ne
lokacionet e ndryshme;

Ekipet mobile te
vaksinimit organizojnë
vizita 2 here ne vit për
vaksinimin e fëmijëve

Drejtoria e Shëndetësisë

Zyra për Komunitete dhe
Kthim

Organizatat e Shoqërisë Civile

2022 dhe ne
vazhdimësi

500 € 500 € 500 €

Qëllimi specifik 6.2: Të rritet ndërgjegjësimi publik për shërbimet sociale që shqetësojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

1. Kampanja vetedijesuese në
Mediat lokale;

3 kampanja te
organizuara

Administrata Komunale
Drejtoria për Mirëqenie Sociale

Organizata e Shoqërisë civile
Radio lokale ne Peje

2022-2024 - - -

2. Takime informuese me
komunitetet mbi shërbimet
sociale te ofruara nga
Komuna e Pejës;

6 Takime te organizuara
Drejtoria për Mirëqenie Sociale
dhe Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim

Organizata e Shoqërisë civile 2022-2024 500 € 500 € 500 €

3. Shpërndarja e fletushkave
me informacionet mbi
shërbimet sociale ne
dispozicion ne komunën e
Pejës;

100% e Fletushkave te
shpërndara ne baza te
rregullta dhe sipas nevojës

Drejtoria për Mirëqenie Sociale
dhe Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim

Organizata e Shoqërisë civile 2022-2024 MPMS MPMS MPMS

4. Takime ndërgjegjësuese
/edukues për parandalimin
e martesave të hershme tek

6 Takime te organizuara
Drejtoria për Mirëqenie Sociale
dhe Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim

Drejtoria e Arsimit
Organizata e Shoqërisë civile 2022-2024 500 € 500 € 500 €
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komuniteti Rom, Ashkali
dhe Egjiptian;

5. Bashkëpunim me Zyrën
Komunale për Komunitetet
dhe Kthim për identifikimin
e rasteve ne nevoje për
shërbime sociale

# i rasteve te identifikuara
Drejtoria për Mirëqenie Sociale
Zyra Komunale për Komunitete
dhe Kthim

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale
Përfaqësuesit e Bashkësive
Lokale

2022-2024 Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

Nuk ka
kosto

Qëllimi specifik 6.3: Vetëdijesimi i komuniteteve mbi rëndësinë e shkollimit.

1. Organizimi i takimeve
vetedijesuese dhe
këshilluese për prindërit,
fëmijët dhe rininë për
rëndësinë e shkollimit

6 takime te organizuara Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Zyra për Komunitete dhe
Kthim
Organizatat e Shoqërisë Civile

2022-2024 500 € 500 € 500 €
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PREDGOVOR

Opštinska strategija za unapređenje socijalnih i porodičnih usluga potvrđuje posvećenost i
političku volju opštine Peć U svim strukturama gde se obavezala da mobiliše sve svoje resurse u
pružanju i unapređenju socijalnih i porodičnih usluga za sve kategorije kojima je potrebna bez
obzira na rasu, nacionalnost, pol, jezik, religiju itd.

Stvaranje životnog standarda, koji će postepeno napredovati do evropskog životnog standarda,
od posebne je važnosti za stvaranje zdravog društva.

ZAHVALNOSTI / PRIZNANJE

Opština Peć izrazila je zahvalnost članovima Radne grupe kao i ostalim uključenim stranama na
doprinosu datom u izradi ovog strateškog dokumenta od velikog značaja za našu opštinu.

Posebna zahvalnost ide i projektu „Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ - ALVED koji
sprovode organizacije „Inicijativa za mirne promene“ (PCI) i „Ljudi u nevolji“ (PiN) koji
finansira vlada Velike Britanije za podršku pruženu u izradi ovog strateškog dokumenta; za
podršku razvojnim partnerima, kao i mnogim drugim stranama koje su posvetile vreme i energiju
razvoju ove strategije.

Sa puno poštovanja,

Gazmend Muhaxheri
Gradonačelnik Opštine Peć
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VIZIJA

Socijalne usluge u opštini Peć su sveobuhvatne, raznovrsne, raspoređene na teritoriji opštine, u
skladu sa potrebama svih zajednica bez ikakvih razlika, kao što su rasa, etnička pripadnost, pol,
jezik, vera, političko mišljenje, nacionalno poreklo ili socijalno, bogatstvo ili nešto treće, sa
standardima, pouzdanim i bliskim ljudima. Opština Peć maksimizuje efikasnost korišćenja
resursa za bolje pokrivanje njihovih materijalnih potreba, kao i potpuniju pokrivenost drugim
uslugama socijalne zaštite tako što će im na raspolaganju obezbediti dovoljno ljudskih,
materijalnih i finansijskih resursa.

MISIJA

Opština Peć ima za cilj konsolidaciju Sektora socijalnih usluga i pružanje standardizovanih i
kvalitetnijih usluga socijalne zaštite kako bi se pokrile rastuće socijalne potrebe osetljivih grupa i
zajednica u celini. Ova misija ima za cilj da se ostvari kroz razvoj postojećih socijalnih usluga,
izgradnju novih usluga i njihovu distribuciju što je moguće bliže građanima, prema modelima
savremene najbolje prakse.
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1. UVOD

Svrha ovog strateškog dokumenta je da pomogne opštini Peć u identifikovanju potreba i
kategorizaciji prioriteta kako bi relevantni opštinski organi bolje konsolidovali i poboljšali
pružanje socijalnih i porodičnih usluga za kategorije kojima je potrebna i planirali potrebna
finansijska sredstva. Takođe, opština ovom strategijom želi da poboljša i unapredi saradnju sa
OCD angažovanim na polju pružanja socijalnih i porodičnih usluga koje deluju na teritoriji
opštine Peć.

Socijalne i porodične usluge podrazumevaju javne usluge putem direktnog pružanja socijalne
zaštite, savetovanja ili, u posebnim slučajevima, materijalne pomoći ljudima u socijalnoj potrebi.
Drugim rečima, to su usluge socijalne zaštite koje pružaju osobama ili grupama u potrebi,
osetljivim, profesionalci angažovani u obavljanju takvih usluga. Koncept socijalne zaštite široko
se odnosi na ono što je potrebno da bi se ljudima obezbedili resursi i mogućnosti za
zadovoljavajući i produktivan život.

Na Kosovu su socijalne i porodične usluge u važnoj fazi razvoja, gde je naglasak na
zadovoljavanju trenutnih potreba osetljivih grupa, poboljšanju kvaliteta usluga i decentralizaciji
finansijskog i administrativnog upravljanja socijalnim uslugama na opštinskom nivou. Glavni
autoritet za obezbeđivanje socijalne zaštite i dobrobiti njihovih građana pada na opštinsku
direkciju za socijalnu zaštitu i nemogućnost ovih direkcija da obezbede neophodan kvalitet
usluga direktno će uticati na dobrobit korisnika socijalnih usluga danas.

Ministarstvo je glavna institucija odgovorna za organizovanje pružanja socijalnih i porodičnih
usluga na Kosovu i osigurava da svi stanovnici Kosova, bez razlike, imaju jednak pristup tim
uslugama. Razvija politike i priprema strateške planove na nacionalnom nivou za pružanje
socijalnih i porodičnih usluga, kao i osigurava da ih opštine i druge institucije sprovode u skladu
sa najboljim standardima.

Mandat za pružanje socijalnih usluga od strane opština određen je Zakonom br. 03 / L-040 o
lokalnoj samoupravi1 Član 17. ovog zakona navodi sopstvene nadležnosti opština, uključujući
pružanje porodičnih usluga i drugih usluga socijalne zaštite, kao što su briga o ugroženima,
porodično stanovanje, briga o deci, briga o stara lica, uključujući registraciju i licenciranje ovih
centara za negu, zapošljavanje, isplatu plata i obuku stručnjaka za socijalnu zaštitu.

U januaru ove godine, opština Peć je u cilju ispunjavanja svojih obaveza da obezbedi bolje
funkcionisanje socijalnih i porodičnih usluga podelila socijalnu zaštitu od Direkcije za zdravlje
stvaranjem Direkcije za socijalnu zaštitu. Ova relevantna opštinska direkcija pružaće socijalne i
porodične usluge na teritoriji opštine kroz aktivnosti CSR i kroz subvencije za OCD koje se bave
ovom oblašću.

1Zakonom br. 03 / L-040 o lokalnoj samoupravihttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
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Prvi deo ovog dokumenta predstavlja metodologiju izrade ovog dokumenta, praćen pregledom
pravnog okvira i opštinske organizacione strukture. Ovo je zatim praćeno prezentacijom nalaza
praćenja kroz procenu opšteg stanja u pružanju socijalnih usluga i ispunjavanja dužnosti i
odgovornosti odgovornih institucija, kao i određivanje prioriteta kategorija kojima su potrebne
socijalne usluge. Poslednje poglavlje ovog izveštaja predstavlja Akcioni plan kroz strateške
ciljeve i aktivnosti neophodne za njegovu primenu.

2. METODOLOGIJA ZA IZRADU STRATEGIJE

Izradu ovog strateškog dokumenta uradila je Radna grupa koju je osnovao gradonačelnik na
osnovu odluke od 7. jula 2021. godine. Ovu grupu čine relevantna opštinska odeljenja i
organizacije civilnog društva koje se bave socijalnim uslugama u opštini Peć. Pravni osnov za
izradu ove strategije je Strategija za decentralizaciju socijalnih usluga2 i Sektorska strategija
MRSZ 2018-20223.

Rad ove radne grupe podržan je sredstvima Vlade Ujedinjenog Kraljevstva na osnovu
Memoranduma o razumevanju potpisanog između opštine Peć sa organizacijama „Inicijativom
za mirne promene“ (PCi) i „Ljudi u nevolji“ (PiN) u okviru projekta ALVED - „Jačanje lokalnih
glasova za pravičan razvoj“, projekta realizovanog u pet opština: Peć, Leposavić i Štrpce
(sprovodi NVO AKTIV) i Gnjilanu i Lipljanu (sprovodi PiN).

Sastav i struktura radne grupe:

1. Predstavnici:
a. Lokalna uprava, uključujući relevantnu opštinsku upravu; Centar za socijalnu zaštitu;

Lokalne OCD koje rade na socijalnoj zastiti sa ranjivim grupama,
b. U obzir se uzimaju pol, starost i etnička raznolikost grupe.

Glavni zadaci radne grupe

2. Učestvovati  u vežbi za prikupljanje informacija o pružanju socijalnih usluga u opštini i
potrebama zajednice;

3. Učestvovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta u aktivnostima planiranja za socijalno
uključivanje, uključujući radionice o strateškom planiranju, socijalnoj zaštiti i socijalnim
uslugama;

4. Dogovoriti se o prioritetima i razviti lokalnu strategiju i akcioni plan za pružanje
socijalnih usluga.

2https://kryeministri.rks-
gov.net/repository/docs/STRATEGIJA_ZA_DECENTRALIZACIJU_SOCIJALNIH_USLUGA_NA_KOSOVU_2013-
2017.pdfStrana 25, Mera 5.1 = Bliža integracija politike rada i socijalne politike u opštinsku strategiju i akcione
planove
3Sektorska strategija 2018-2022, MRSZhttps://mpms.rks-gov.net/wpdm-package/strategjia-sektoriale-2018-2022/
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Da bi podržao izradu ovog strateškog dokumenta, projekat ALVED - „Osnaživanje lokalnih
glasova za pravičan razvoj“ sproveo je istraživanje zasnovano na sastavljenom upitniku gde su
prikupljeni kvalitativni i kvantitativni podaci sa relevantnim opštinskim zvaničnicima i
organizacijama civilnog društva o razvoju procesa socijalnih usluga, problemima i izazovima.
Dalje, ovaj projekat je podržao Radnu grupu kroz organizaciju redovnih radionica na nedeljnom
nivou i četvorodnevnu radionicu koja se održavala u Ohridu, severna Makedonija tokom jula
2021. godine.

3. PRAVNI OKVIR

Zakonodavstvo o socijalnim službama na Kosovu sastoji se od zakona o socijalnim i porodičnim
uslugama, zakona o porodici, zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i zakona i drugih akata
koji se odnose na socijalne usluge. Ovi akti predstavljaju regulatorni okvir usmeren na
regulisanje i unapređenje socijalnih i porodičnih usluga za osobe u nevolji i za porodice.

3.1. PRAVNI AKTI ODOBRENI NA CENTRALNOM NIVOU

i. Zakon br. 02 / L-17 o socijalnim i porodičnim uslugama i Zakon br. 04 / L-081 o
izmenama i dopunama zakona br. 02 / L-17 O socijalnim i porodičnim uslugama4 -
Zakon ima za cilj da reguliše pružanje socijalnih usluga osobama i porodicama u potrebi,
obavezujući državu da pruža socijalne i porodične usluge osobama u nevolji koje nemaju
porodičnu podršku ili podršku nedovoljno da bi se osiguralo njihovo blagostanje. Ovaj
zakon definiše uloge i odgovornosti državnih i nedržavnih institucija za pružanje
socijalnih i porodičnih usluga. Institucije odgovorne za ove usluge su:

1. Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Ministarstvo finansija, rada i transfera;
2. Opšte veće za socijalne i porodične usluge5;
3. Relevantne opštine na čijoj se teritoriji pružaju socijalne i porodične usluge;
4. Centri za socijalni rad; i
5. Nevladine organizacije ili civilno društvo.

Da bi podržalo sprovođenje ovog zakona i osiguralo definisanje kategorija i adekvatne
kriterijume za pružanje socijalnih i porodičnih usluga, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
izdalo je širok spektar propisa i administrativnih uputstava6.

ii. Zakon br. 2004/32 o porodici7

iii. Zakon br. 03 / L-182 o zaštiti od nasilja u porodici8

4Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447
5Član 5. Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama.
6Podzakonski akti (propisi i administrativna uputstva) mogu se preuzeti sa zvanične veb stranice Ministarstva rada i
socijalnog staranjahttps://mpms.rks-gov.net/linqe/legjislacioni/
7Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410
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iv. Zakon br. 03 / L-040 o Lokalnoj Samoupravi9

v. Zakon br. 03 / L-049 o Finansijama Lokalne Samouprave i Zakon br. 05 / L-108 o
izmenama i dopunama zakona br. 03 / L-049 o Finansijama Lokalne Samouprave10

vi. Zakonik br. 03 / L-193 Maloletničkog pravosuđa11

3.2. PRAVNI AKTI ODOBRENI NA OPŠTINSKOM NIVOU:

vii. Uredba br. 02/2020 o nezi i zaštiti dece - Ova uredba definiše pravila i postupke za
negu i zaštitu deteta, u skladu sa Zakonom o dečjoj zaštiti i ličnim nadležnostima opštine
Peć.

viii. Uredba br. 01/2018 o Ostvarivanju Prava Deteta kroz Opštinski Sistem Upravljanja
ix. Uredba o upotrebi jezika 2008. - Svrha ove uredbe je da obezbedi upotrebu službenih

jezika, jezika zajednice, maternjih jezika koji nisu zvanični u opštini Peć. Sve zajednice
opštine Peć imaju pravo da čuvaju, štite i promovišu svoj identitet.

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA OPŠTINE

Socijalne usluge se uglavnom pružaju lokalno. Glavne komponente sistema isporuke: Socijalne i
porodične usluge na lokalnom nivou uključuju: Direkciju za socijalnu zaštitu, Opštinsku
direkciju za zdravlje, Centre za socijalni rad (CSR) i mrežu OCD razvijenu za podršku ranjivim
grupama.

4.1 Uprava za Socijalnu Zaštitu (UZS)– u skladu sa važećim zakonskim odredbama,
kao i na osnovu strateških i političkih uputstava gradonačelnika, u okviru svog polja
delovanja i odgovorna je za preduzimanje određenih mera i aktivnosti za postizanje
ciljeva socijalne službe opštine Peć. DMS ima sledeće odgovornosti12: pružanje
porodičnih usluga i drugih usluga socijalne zaštite, kao što su briga o ugroženima,
porodično stanovanje, briga o deci, briga o starima, uključujući registraciju i licenciranje
ovih centara za negu, zapošljavanje, isplata plata i obuka stručnjaci za socijalnu zaštitu.

4.2 Centarza Socijalni Rad – je javna profesionalna institucija na opštinskom nivou,
nadležna za zaštitu građana u socijalnoj potrebi. Odgovornosti i dužnosti CSR-a utvrđene
su u Administrativnim uputstvima za svaku kategoriju kojoj je potrebno pružanje
socijalnih i porodičnih usluga.

8Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2691
9Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
10Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12761
11Službeni list Republike Kosovohttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2698
12https://kk.rks-gov.net/peje/intergrime-e-diaspore/
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4.3 Uprava za Zdravstvo - Ova direkcija je odgovorna za preduzimanje specifičnih
mera i aktivnosti za postizanje ciljeva službe primarne zdravstvene zaštite u opštini Peć13.

Slika 1: Organizaciona šema opštine Peć za socijalne i porodične usluge

5. AKTUELNA SITUACIJA U OPŠTINI PEĆ I IZAZOVI U PROCESU

Opština Peć prema popisu stanovništva koji je sprovela Kosovska agencija za statistiku 2011.
godine ima 96.450 stanovnika. Od ovog broja 87.975 su Albanci, 3.786 Bošnjaci, 2.700
Egipćani, 993 Romi, 332 Srbi, 143 Aškalije, 189 Goranaca, 59 Turaka i 132 ostalo. Međutim,
ovaj broj stanovnika opštine Peć može biti različit zbog različitih okolnosti kao što su migracija,
kretanje stanovništva itd. Što se tiče broja stanovnika srpske zajednice, ovaj broj se može
razlikovati od broja popisa stanovništva 2011. godine zbog okolnosti koje su prethodile popisu.

Opština Peć u teritorijalnom sastavu ima 77 sela i urbani deo grada Peći. Srpska zajednica
uglavnom živi u selima Goraždevac, Belo Polje, Ljevoša, Siga, Brestovik i u gradu Peć.
Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana uglavnom žive u gradu Peći u naselju „7. septembar“,
Zahać, Orašje, Vitomirici, Ćuški, Treboviću, Čunguru, Novom Selu i Brestoviku.

13https://kk.rks-gov.net/peje/shendetesi-dhe-mireqenie-sociale/
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Opština Peć je jedna od opština koja ima velike zahteve od svojih stanovnika za socijalne i
porodične usluge i iz tog razloga je Direkciju za zdravstvo i socijalnu zaštitu podelila na dve
uprave, Direkciju za zdravstvo i Direkciju za socijalnu zaštitu.

Budžet opštine Peć za socijalne i porodične usluge za 2021. godinu je veoma mali, ukupan iznos
je 158.949 evra, od čega većina odlazi na plate i dnevnice, a za subvencije je predviđen iznos od
samo 20.000 evra.

5.1. OPŠTI PREGLED PROBLEMA

Primarni problem u pružanju socijalnih usluga je nedostatak povećanja budžeta Direkcije za
socijalnu zaštitu kako bi bila spremna za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga. Dalje, povećanje
budžeta za subvencije OCD je izuzetno važno kako bi pružanje socijalnih usluga moglo da
obuhvati sve kategorije bez obzira na etničku, polnu ili versku pripadnost.

Centar za socijalni rad u Peći zbog brojnih zahteva za socijalne usluge suočava se sa
nedostatkom osoblja, od 22 zaposlenih u ovom centru samo 6 službenika je angažovano na
pružanju socijalnih usluga,od kojih je jedan službenik srpske zajednice u kancelariji u selu
Goraždevac. Postoji koordinacija između opštinskih institucija, CSR i OCD, međutim
neophodno je povećati nivo saradnje kako bi se pružile bolje socijalne usluge.

Prema istraživanju koje je sproveo projekat „Jačanje lokalnih glasova za jednak razvoj“,
socijalne usluge koje trenutno nedostaju u opštini Peć su: nedostatak doma za stare, ovo je vrlo
očigledno jer broj usamljenih starijih ljudi raste u opštini Peć; nedostatak dnevnog centra za
stare, kao i za mlade ljude sa devijantnim ponašanjem, poput korisnika narkotika, alkohola i
duvana. Opština Peć ima mali broj hraniteljskih porodica i s tim u vezi opština treba da obezbedi
dodatna sredstva za podsticanje rasta broja hraniteljskih porodica u opštini Peć. Opština Peć
nema rezidencijalni centar za osobe sa mentalnim problemima, nedostaju programi socijalizacije
i resocijalizacije porodica i pojedinaca u potrebi.

Skloništa za žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja uglavnom vode OCD. Skloništa
koja vode OCD dobijaju subvencije od MRSZ na osnovu projekata, dok se deo sredstava
obezbeđuje sufinansiranjem sa opštinama i donatorima.

Glavni problem u srpskoj zajednici je nedostatak jasnih informacija o tome koje socijalne i
porodične usluge pružaju CSR i OCD, a to utiče na građane jer ne znaju kome da se obrate za
određenu uslugu. Ovaj problem je još očitiji u ruralnim područjima. Što se tiče informacija o
socijalnim službama na službenim jezicima tokom istraživanja, postalo je očigledno da im
informacije srpskoj zajednici, posebno u ruralnim područjima, nisu dostupne zbog nedostatka
terenskih poseta od strane CSR ili zbog nedostatka informativnog materijala na srpskom jeziku.
Zbog toga je veoma važno da se opština angažuje na pružanju tačnih informacija o postojećim
socijalnim uslugama i njihovim pravima i mogućnostima za žalbe.
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Zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana takođe je evidentan nedostatak informacija o socijalnim
uslugama dostupnim u opštini. Međutim, interes zajednica da koriste ove usluge čak i kada imaju
informacije nije bio tako velik. Iz tog razloga, opštinska tela bi se trebala usredsrediti na
kampanje i sastanke sa ovim zajednicama kako bi povećala svest o njihovim mogućnostima i
pravima na korišćenje socijalnih usluga koje pruža opština Peć.

Organizacije civilnog društva koje pružaju određene socijalne i porodične usluge vrlo su aktivne
u opštini Peć, ali glavni problem ostaje finansijska održivost. Opština Peć je tokom godina
podržavala ove organizacije, ali nedovoljno da bi ih učinile održivim, jer je perspektiva za
pružanje specifičnih socijalnih i porodičnih usluga u partnerstvu opštine i civilnog društva.

Pre svega, opština Peć nema dovoljno podataka o ljudima kojima su potrebne socijalne i
porodične usluge, što znači da joj nedostaje baza podataka koja pokreće potrebu za periodičnim
procenama stanja na terenu, bilo od strane samog CSR ili putem saradnja i koordinacija
aktivnosti sa OCD ili sa predstavnicima sela ili lokalnih zajednica.

5.2. PRIORITETNE KATEGORIJE

I. Starije osobe kojima je potrebna nega - Ova kategorija lica je najugroženija u ruralnim
oblastima zbog nedostatka pristupa tim područjima od strane nadležnih opštinskih službi
za pružanje medicinske nege kod kuće, pomoć unutar i izvan kuće, snabdevanje hranom
itd. Štaviše, kada se ova kategorija suočava sa pratećim bolestima ili hroničnim
bolestima, tada razvoj normalnog života postaje još teži. Stariji ljudi koji žive u ruralnim
područjima opštine Peć najčešće su izloženi riziku od siromaštva, a s obzirom na to da
velika većina njih glavni prihod ostvaruje u poljoprivredi i stočarstvu, neophodno je
ojačati podršku samozaposlenima i naglasiti spektar mogućnosti samozapošljavanja u
ruralnim područjima.

II. Osobe sa invaliditetom - Glavni problem je lečenje ove kategorije neophodnim
uslugama kućne zdravstvene zaštite i pružanje usluga psiho-socijalnog savetovanja. Na
opštinskom nivou nema dečjeg psihijatra u regionalnoj bolnici i sve procene i lekarski
pregledi moraju se obavljati u KUBC-u u Prištini sa složenim procedurama. Istraživanja
su pokazala da bi ovu kategoriju trebalo da podrži opština i da je podrže aktivnosti poput
informativnih sastanaka o obrazovanju, zapošljavanju itd.

III. Osobe koje su doživele nasilje u porodici - Nasilje u porodici nije ograničeno na
fizičko, već i na psihičko zlostavljanje. Žrtve mogu pretrpeti mentalne i emocionalne
traume. Nasilje u porodici se dešava u porodičnom kontekstu i negativne posledice
pogađaju sve, uključujući roditelje i decu, čak i ako zapravo nisu svedoci nasilja. Osobe
koje su doživele porodično nasilje više rizikuje da razviju ozbiljne emocionalne
probleme, probleme ponašanja i dalje razvojne probleme. U opštini Peć glavni problem
ostaje institucionalna podrška programima za razvoj profesionalnih veština za



Opštinska strategija za poboljšanje socijalnih iporodičnih usluga 2022-2024

12

samozapošljavanje, kao i pružanje dugoročnih stambenih rešenja nakon napuštanja
sigurne kuće, kao što je stanovanje (socijalni iznajmljeni stanovi pokriveni od strane
opštine ili drugog fonda). Takođe, pružanje psihosocijalnih usluga za ovu kategoriju
smatra se važnim.

IV. Ugrožena deca–Ovaj problem su identifikovani i evidentni od strane CSR i OCD,
posebno kod dece sa asocijalnim ponašanjem koja koriste narkotike, prosjače,
zanemaruju ih roditelji ili negovatelji. Iz tog razloga je potreba za aktivnostima i
programima podizanja svesti, savetovanjima sa roditeljima i pružanjem psihosocijalnih
usluga.

V. Srpska zajednica – Kao kategorije u potrebi u srpskoj zajednici identifikovane su
kategorije starijih koji žive sami, od kojih neki nisu u mogućnosti da napuste dom kako bi
obezbedili osnovne namirnice, i onih kojima je potrebna medicinska pomoć i druga
pomoć. Za ovu kategoriju ne postoji program psihoterapije ili druga podrška. Drugi
problem je visoka stopa nezaposlenosti u pretežno srpskim selima, uključujući žene i
omladinu.Opšti nedostatak informacija o socijalnim pravima i dostupnim uslugama,
nedostatak pravovremenih informacija na srpskom jeziku identifikovan je kao prepreka
ovoj zajednici da dobije socijalne i porodične usluge koje pruža opština Peć. Obrasci koje
treba popuniti za pristup raznim lokalnim uslugama, uglavnom dostupni samo na
albanskom jeziku.

VI. Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana - Uglavnom se suočavaju sa nedostatkom lične
dokumentacije, nedostatkom informacija o dostupnim socijalnim uslugama itd. Kao
identifikovani problemi kojima socijalne službe treba da se pozabave u ovim zajednicama
je pitanje vakcinacije dece prema nacionalnom programu vakcinacije; rani brakovi, kao i
napuštanje škole, posebno iz porodica koje su se vratile iz zemalja u regionu koje su
raseljene kao rezultat rata 1998-1999.

6. STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1: ZAŠTITA STARIJIH I NJIHOVIH PRAVA

- Specifični cilj 1.1: Procena trenutne situacije i identifikacija aktivnih slučajeva i njihovih
potreba

- Specifični cilj 1.2: Pružanje usluga direktne socijalne zaštite kod kuće i materijalne
pomoći osobama koje se ne mogu brinuti o sebi:

- Specifični cilj 1.3: Informisanje i edukacija starijih osoba putem savetovališta o
hroničnim bolestima

- Specifični cilj  1.4 Osnivanje dnevnog i stambenog centra za starije osobe u potrebi
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STRATEŠKI CILJ 2: POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA
INVALIDITETOM

- Specifični cilj  2.1: Podrška u pružanju usluga osobama sa invaliditetom
- Specifični cilj 2.2: Pružanje socijalnih usluga kod kuće za osobe sa invaliditetom
- Specifični cilj 2.3: Ispunjavanje obaveze zapošljavanja prema važećem zakonodavstvu

STRATEŠKI CILJ 3: JAČANJE SOCIJALNIH I PORODIČNIH USLUGA ZA OSOBE
KOJE SU DOŽIVELE DOMAĆE NASILJE

- Specifični cilj 3.1 Podrška u pružanju socijalnih usluga osobama koje su doživele nasilje
u porodici

STRATEŠKI CILJ 4: PLANIRANJE I OBEZBEĐIVANJE PROGRAMA PREVENCIJE
ZA UGROŽENU DECU

- Specifični cilj 4.1: Povećati nivo svesti ugroženih grupa

STRATEŠKI CILJ 5: UNAPREĐENJE PRISTUPA SOCIJALNIM USLUGAMA ZA
SRPSKU ZAJEDNICU

- Specifični cilj 5.1: Povećati svest javnosti o dostupnim socijalnim uslugama
- Specifični cilj 5.2: Pružanje usluga direktne socijalne zaštite kod kuće i materijalne

pomoći osobama koje se ne mogu brinuti o sebi
- Specifični cilj 5.3: Rehabilitacija kulturnog centra u Goraždevcu i pružanje usluga

savetovanja za kategorije kojima je potrebna

STRATEŠKI CILJ 6: UNAPREĐENJE PRISTUPA SOCIJALNIM USLUGAMA ZA
ZAJEDNICE ROMA, AŠKALIJA I EGIPĆANA

- Specifični cilj 6.1 Obezbediti vakcinaciju dece romske, aškalijske i egipćanske zajednice
prema programu vakcinacije

- Specifični cilj 6.2: Podizanje svesti javnosti o socijalnim pitanjima od interesa za
zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

- Specifični cilj 6.3 - Eliminisanje napuštanja školovanja.

7. PRAĆENJE I OCENA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE

Ova opštinska strategija u svom dodatku uključuje akcioni plan koji pokriva period 2022-2024.
Akcioni plan uključuje sve relevantne podatke kao što su aktivnosti, indikatori, institucije
odgovorne za sprovođenje i planirani budžet.
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Gradonačelnik imenuje komisiju za praćenje, izveštavanje i preporuke od tri (3) člana, koja će
efikasno pratiti proces primene AP-a kroz periodične jednogodišnje procene ili ad-hoc
tromesečne ili polugodišnje ocene. Članovi komisije za ocenjivanje biće upoznati sa oblastima
socijalnih i porodičnih usluga. Komisija će tokom nadzora i evaluacije blisko sarađivati sa OCD,
odnosno civilnim društvom.

Odeljenje za socijalnu zaštitu prati i izveštava o napretku postignutom na polju unapređenja
socijalnih usluga, u skladu sa strateškim ciljevima zasnovanim na Zakonu o socijalnim i
porodičnim uslugama i drugim pravnim aktima.

Praćenje napretka u sprovođenju i dostignuća strategije redovno će se dostavljati relevantnim
institucijama na lokalnom nivou, uključujući Skupštinu opštine, na centralnom nivou i, ako je
potrebno, javnom mnjenju.
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DODATAK I – AKCIONI PLAN

Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori

STRATEŠKI CILJ 1: ZAŠTITA STARIJIH I NJIHOVA PRAVA
2022 2023 2024

Specifični cilj 1.1: Proceniti trenutnu situaciju i identifikovati aktivne slučajeve i njihove potrebe

1. Prikupljanje podataka o
usamljenim starijim ljudima
u ruralnim i urbanim
sredinama;

100% lokaliteta je
pokriveno tokom
istraživanja

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom za
socijalnu zaštitu i Direkcijom
za finansije

Organizacije civilnog društva
Direkcija za upravu
Saveti mesnih zajednica

Do septembra
2022 1000 € Po potrebi Po potrebi

2. Stvaranje baze podataka za
obradu predmeta;

Izrađena i funkcionalna
baza podataka

Direkcija socijalne zaštite
(DSZ)

Organizacije civilnog društva

Opštinska uprava (IT)

Decembar
2022

3000 € - -

Specifični cilj 1.2: Pružanje usluga direktne socijalne zaštite kod kuće i materijalne pomoći ljudima koji se ne mogu brinuti o sebi:

1. Pružanje usluga i aktivnosti
dnevnog boravka za starije
osobe.

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite  (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024 100.000
€

100.000
€

100.000
€

2. Pružanje sveobuhvatnih
zdravstvenih usluga

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
zaZdravstvo

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024 Zajednički budžet saSpecifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.

3. Psihosocijalne usluge i
pravni saveti za usamljene
starije ljude;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024 Zajednički budžet saSpecifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.
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4. Pomoć za dnevne potrebe
snabdevanjem obimnim
materijalom i
administrativnim uslugama;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024
Zajednički budžet saSpecifičnim

ciljem 1.2 tačka 1.
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Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori

Specifični cilj 1.3: Informisanje i edukacija starijih putem savetovališta o hroničnim bolestima 2022 2023 2024

1. Osnivanje savetovališta u
okviru MFMC za
informacije;

Funkcionalni centar Direkcija za Zdravstvo
Gradonačelnik

Direkcija za Upravu
Do Juna 2022 2000 € 2000 € 2000 €

2. Organizovanje redovnih
sesija osavešćavanja starijih
osoba sa hroničnim
bolestima;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge Direkcija za Zdravstvo

Gradonačelnik

Direkcija za Upravu

Direkcija socijalne zaštite

Od Juna 2022
i u nastavku

500 € 500 € 500 €

3. Po potrebi pružanje ove
usluge kroz redovne
mobilne posete ruralnim
područjima;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge Direkcija za Zdravstvo

Direkcija za Upravu

Direkcija socijalne zaštite

Organizacije civilnog društva

Od Juna 2022
i u nastavku 1000 € 1000 € 1000 €

Specifični cilj 1.4: Osnivanje dnevnog i stambenog centra za starije osobe u potrebi

1. Osvešćivanje i informisanje
starijih osoba u potrebi o
mogućnosti korišćenja
stambenog dnevnog centra;

100% lokaliteta pokriveno
informacijama Direkcija za Zdravstvo

Direkcija socijalne zaštite
Organizacije Civilnog društva
Udruženje penzionera

2022-2024
Zajednički budžet sa Specifičnim

ciljem 1.1 tačka 1.

2. Organizovanje dnevnih
poseta starijim osobama radi
socijalnizacije;

# obavljenih poseta Direkcija socijalne zaštite
Organizacije Civilnog društva
Udruženje penzionera 2022-2024 - - -

3. Savetovanje i edukacija
starijih # obavljenih poseta Direkcija socijalne zaštite

Organizacije Civilnog društva
Udruženje penzionera 2022-2024 500 € 500 € 500 €

4. Organizovanje poseta i
izleta za grupe;

9 organizovanih izleta Gradonačelnik Udruženje penzionera 2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori
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STRATEŠKI CILJ 2: POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 2022 2023 2024

Specifični cilj 2.1: Podrška u pružanju usluga osobama sa invaliditetom

1. Procena potreba za
uslugama za osobe sa
invaliditetom;

100% lokaliteta pokriveno
tokom procene

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
Socijalne zaštite i Direkcijom
za Finansije

Organizacije Civilnog društva
Direkcija za Upravu
Saveti mesnih zajednica

Do Septembra
2022 Zajednički budžet sa Specifičnim

ciljem1.1, tačka1.

2. Stvaranje baze podataka za
obradu slučajeva;

Izrađena i funkcionalna
baza podataka

Direkcija socijalne zaštite
(DSZ)

Direkcija za Zdravstvo
Organizacije Civilnog društva
Uprava opštine (IT)

Decembar
2022

Zajednički budžet sa Specifičnim
ciljem1.1, tačka2.

Specifični cilj 2.2: Pružanje socijalnih usluga kod kuće za osobe za invaliditetom

1. Pružanje psiho-socijalnih
seansi;

# pruženih seansi
Organizacije Civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Direkcija za Upravu 2022-2024
Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

2. Pružanje kućnog
medicinskog tretmana;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnicie
usluge

Organizacije Civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom za
Zdravstvo

Direkcija za Upravu

Direkcija socijalne zaštite 2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

3. Organizovanje
informativnih sastanaka sa
roditeljima i osobama sa
invaliditetom o
mogućnostima zaposlenja,
obrazovanja itd.;

6 organizovanih sastanaka Direkcija socijalne zaštite

Kancelarija za stručno
osposobljavanje
Direkcija za obrazovanje
Organizacije civilnog društva

2022 – 2024 1000 € 1000 € 1000 €

Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža Vremenski Finanasijski izvori
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podršku rok

Specifični cilj2.3: Ispunjenje obaveze zapošljavanja prema važećem zakonodavstvu 2022 2023 2024

1. Opština treba da obezbedi
da tokom zapošljavanja  u
državnoj službi da uzimaju
u obzir kategorije osoba sa
invaliditetom u
ispunjavanju kvote
predviđene zakonom

3 osobe sa invaliditetom
zaposlene u okviru
opštinske uprave

Gradonačelnik Opštinska uprava 2022 – 2024

U koordinaciji sa relevantnim
institucijama iz centralnog nivoa

(Ministarstvo Finansija i
Ministarstvo Javne uprave)

2. Informativna kampanja
putem lokalnih televizija i
radija na svim službenim
jezicima primenljivim u
opštini;

6 organizovanih kampanji Gradonačelnik Opštinska uprava 2022 – 2024 -

STRATEŠKI CILJ 3:JAČANJE SOCIJALNIH I PORODIČNIH USLUGA ZA OSOBE KOJE SU DOŽIVELE PORODIČNO NASILJE

Specifični cilj 3.1: Podrška preživelima nasilja u porodici sa socijalnim uslugama

1. Pružanje usluga psiho-
socijalne podrške
preživelima nasilja u
porodici i trgovine ljudima;

# ponuđenih usluga Direkcija socijalne zaštite
Centar za socijalnu zaštitu
žena Sklonište 2022 - 2024

Finansiranje iz subvencija MRSZ
Subvencije DSZ i Kancelarije

gradonačelnika
Donatori

2. Pružanje besplatne pravne
pomoći; # ponuđenih usluga Direkcija socijalne zaštite

Centar za socijalnu zaštitu
žena Sklonište
Kancelarija za besplatnu
pravnu pomoć 2022 - 2024

Finansiranje iz subvencija MRSZ
Subvencije DSZ i Kancelarije

gradonačelnika
Donatori

3. Program svesti o nasilju u
porodici;

30 organizovanih
aktivnosti

Centar za dobrobit žene
Sklonište u saradnji sa
Direkcijom za obrazovanje

Direkcija socijalne zaštite
Regionalna kancelarija za
zaštitu žrtava nasilja

2022-2024

Finansiranje iz subvencija MRSZ
Subvencije DSZ i Kancelarije

gradonačelnika
Donatori
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4. Program za ekonomsko
osnaživanje žrtava nasilja u
porodici i trgovine ljudima;

# ponuđenih kurseva
obuke

Centar za dobrobit žene
Sklonište u saradnji sa centrom
za stručno osposobljavanje

Direkcija socijalne zaštite 2022-2024

Finansiranje iz subvencija MRSZ
Subvencije DSZ i Kancelarije

gradonačelnika
Donatori

STRATEŠKI CILJ 4:PLANIRANJE I PRUŽANJE PROGRAMA PREVENCIJE ZA UGROŽENU DECU 2022 2023 2024

Specifični cilj 4.1: Povećati nivo svesti osetljivih grupa

1. Edukativni programi za
omladinu u školama; 30 edukativnih sesija

Direkcija za Zdravstvo u
saradnji sa policijom

Direkcija socijalne zaštite
Opštinska uprava
Organizacija civilnog društva 2022-2024 500 € 500 € 500 €

2. Sesije savetovanja sa
roditeljima i ugroženom
decom

# ponuđenih sesija Direkcija socijalne zaštite
Probaciona služba Kosova
Kancelarija za zaštitu žrtava
nasilja

2022-2024
Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

3. Pružanje psiho-socijalnih
sesija # ponuđenih sesija

Direkcija socijalne zaštite
Organizacija civilnog društva

Probaciona služba Kosova
Kancelarija za zaštitu žrtava
nasilja

2022-2024
Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

Godišnji
budžet

DSZ

STRATEŠKI CILJ 5: UNAPREĐENJE PRISTUPA SOCIJALNIM USLUGAMA ZA SRPSKU ZAJEDNICU

Specifični cilj 5.1: Povećati svest javnosti o socijalnim uslugama dostupnim u opštini Peć

1. Kampanja podizanja svesti
u lokalnim medijima;

6 organizovanih kampanji
u periodu od 6 meseci

Opštinska Uprava za socijalnu
zaštitu

Organizacija civilnog društva

Lokalni radio u Goraždevcu
2022-2024 500 € 500 € 500 €

2. Informativni sastanci sa
zajednicom o socijalnim
uslugama koje pruža
opština Peć i njihovim
pravima i pravnim
sredstvima;

6 organizovanih sastanaka

Direkcija za socijalnu zaštitu u
saradnji sa Opštinskom
kancelarijom za zajednice i
povratak

Organizacija civilnog društva 2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €
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3. Priprema i distrubucija
letaka sa informacijama o
socijalnim uslugama
dostupnim u opštini Peći na
srpskom jeziiku;

6 vrsta dizajniranih i
raspodeljenih letaka Direkcija socijalne zaštite

Organizacija civilnog društva

Kancelarija za povratak i
zajednice

2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

4. Osigurati adekvatan prevod
dokumenata i obaveštenja
na srpski jezik i njihovu
blagovremenu distribuciju;

Svi materijali su
lektorisani i distribuirani
na vreme

Opštinska uprava
(Kancelarija za prevod i
lekturu

Direkcija socijalne zaštite 2022-2024 - - -

5. Saradnja sa Opštinskom
kancelarijom za povratak i
zajednice za informisanje
srpske zajednnice o
njihovim pravima i
pravnim sredstvima;

Redovne posete
zajednicama i
informisanje o njihovim
pravima i pravnim
sredstvima prema
mandatu (ToR) OKPZ-ja

Opštinska Kancelarija za
Povratak i Zajednice

Direkcija socijalne zaštite

Pravna kancelarija
2022-2024 Nema

troškova
Nema

troškova
Nema

troškova

Specifični cilj 5.2: Pružanje usluga direktne socijalne zaštite kod kuće i materijalne pomoći osobama koje se ne mogu brinuti o sebi

1. Usluge i aktivnosti dnevnog
boravka za starije osobe.

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024 Zajednički budžet saSpecifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.

2. Pružanje sveobuhvatnih
zdravstvenih usluga

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom za
Zdravstvo

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024

Zajednički budžet sa Specifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.

3. Psihosocijalne usluge i
pravni saveti za starije
osobe koje žive same;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024

Zajednički budžet sa Specifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.
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4. Pomoć u dnevnim i većim
nabavkama i
administrativnimposlovima
;

100 % identifikovanih
slučajeva su korisnici
usluge

Organizacije civilnog društva
u saradnji sa Direkcijom
socijalne zaštite (DSZ)

Gradonačelnik
Direkcija za Finansije
Direkcija za Zdravstvo
Direkcija za Upravu

2022-2024

Zajednički budžet sa Specifičnim
ciljem 1.2 tačka 1.

Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori

Specifični cilj 5.3: Rehabilitacija kulturnog centra u Goraždevcu i pružanje usluga savetovanja za kategorije u potrebi 2022 2023 2024

1. Pružanje socijalnih usluga
za decu u riziku i omladinu;

6 savetodavnih sastanaka
organizovano

Organizacije civilnog društva u
saradnji sa Direkcijom socijalne
zaštite

Probaciona služba Kosova
Direkcija za obrazovanje 2022-2024 500 € 500 € 500 €
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2. Pružanje saveta i podrške u
jačanju porodice, u
prevazilaženju porodičnih i
socio-ekonomskih
poteškoća;

3 godišnjih sastanaka
Organizacije civilnog društva u
saradnji sa Direkcijom socijalne
zaštite

Zavod za zapošljavanje
Centar za stručno
osposobljavanje
Donatori

2022-2024
Zajednički budžet sa Specifičnim

ciljem 1.2 tačka 1.

STRATEŠKI CILJ 6: UNAPREĐENJE PRISTUPA SOCIJALNIM USLUGAMA ZA ZAJEDNICE ROMA, AŠKALIJA I EGIPĆANA

Specifični cilj 6.1: Obezbediti vakcinaciju romske, aškalijske i egipćanske dece prema programu vakcinacije

1. Identifikovanje broja dece
kojoj je potrebna
vakcinacija;

# identifikovane dece za
vakcinaciju

Direkcija za Zdravstvo

Kancelarija za zajednice i
povratak

Organizacije civilnog društva

Saveti mesnih zajednica
2022 i u
nastavku

Nema
troškova

Nema
troškova

Nema
troškova

2. Sastanci za informisanje
zajednice o važnosti
vakcinacije dece;

6 organizovanih sastanaka

Direkcija za Zdravstvo

Kancelarija za zajednice i
povratak

Organizacije civilnog društva
2022 i u
nastavku 500 € 500 € 500 €

3. Organizacija mobilnih
timova za vakcinaciju na
različitim lokacijama;

Mobilne ekipe za
vakcinaciju organizuju
posete da puta godišnje za
vakcinaciju dece

Direkcija za Zdravstvo

Kancelarija za zajednice i
povratak

Organizacije civilnog društva
2022 i u
nastavku 500 € 500 € 500 €

Specifični cilj 6.2: Podizanje javne svesti o socijalnim uslugama od značaja za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

1. Kampanja podizanja svesti
u lokalnim medijima; 3 organizovane kampanje

Opštinska uprava
Direkcija socijalne zaštite

Organizacija civilnog društva
Lokalne radio stanice u Peći 2022-2024 - - -

2. Informativni sastanci sa
zajednicama o socijalnim
uslugama koje pruža
opština Peć; 6 organizovanih sastanaka

Direkcija socijalne zaštite i
Opštinska kancelarija za
povratak i zajednice

Organizacija civilnog društva
2022-2024 500 € 500 € 500 €
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3. Distribucija letaka sa
informacijama o socijalnim
uslugama dostupnim u
opštini Peć;

100% raspodeljenih letaka
na redovnoj osnovi i po
potrebi

Direkcija socijalne zaštite i
Opštinska kancelarija za
povratak i zajednice

Organizacija civilnog društva 2022-2024 MPMS MPMS MPMS

4. Sastanci za podizanje
svesti/obrazovanje o
sprečavanju ranih brakova
u zajednicama Roma,
Aškalija i Egipćana;

6 organizovanih sastanaka

Direkcija socijalne zaštite i
Opštinska kancelarija za
povratak i zajednice

Direkcija za obrazovanje
Organizacija civilnog društva 2022-2024 500 € 500 € 500 €

5. Saradnja sa Opštinskom
kancelarijom za povratak i
zajednice u identifikovanju
slučajeva kojima su
potrebne socijalne usluge

# identifikovanih
slučajeva

Direkcija socijalne zaštite i
Opštinska kancelarija za
povratak i zajednice

Direkcija socijalne zaštite
Predstavnici mesnih zajednica 2022-2024

Nema
troškova

Nema
troškova

Nema
troškova

Specifični cilj 6.3: Svest zajednica o značaju obrazovanja .

1. Organizovaje sastanaka za
informisanje i savetovanje
roditelja, dece i omladine o
značaju školovanja

6 organizovanih sastanaka Direkcija za obrazovanje

Direkcija socijalne zaštite
Kancelarija za povratak i
zajednice
Organizacije civilnog društva

2022-2024 500 € 500 € 500 €
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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 - 49913

Pejë, datë: 31. Maj 2021.

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

Nga takimi i V-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 31. Maj 2021, me fillim në

ora 10:00 h.

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit Komunal Pejë.

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

Muhaxheri, drejtoret e drejtorive të SHCK-së, z. Ilir Thaçi (vullnetar), 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, i cili konstatoj se jemi 33

anëtar prezent. Pastaj kryesuesi e hapi dikutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë

vendos në rend dite. Gjithashtu kryesuesi kerkoj që për shak një takimit që ka drejtori i

Urbanizmit te zhvendoset pika e tij (pika 11) menjëher pas miratimit të procesverbalit

Në fund me 31 vota për u miratua ky:
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

Në takim munguan z. Shkelzen Ahmetgjekaj dhe z. Gëzon Berisha.

REND DITE

1. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.
2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

3. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 30.Prill 2021.

4. Shqyrtimi i Raportit tremujor: Janar – Mars, i të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore  për vitin
2021.

5. Shqyrtimi i Qarkorës së parë buxhetore për planifikimin e buxhetit 2022- 2024.

6. Shqyrtimi i propozimit të DZHE dhe kryetarit të Komunës për lirim nga pagesa për rendin e
udhëtimit dhe takses (Licencave) të përcaktuara me Rregulloren 2019/01 për taksa, tarifa, për
transportin urban dhe ndërurban.

7. Shqyrtimi i propozimeve për ndarjen e titujve të nderit, dekoratave, mirënjohje dhe
falenderimeve pas procedurës dhe analizës së bërë nga Komisioni komunal.

8. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me  interes
publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarve privat: z.Alber Ajda, dhe z.Valdet Mujaj, nga
Peja, për rregullimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe
Puhovci” në Pejë.

9. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me  interes
publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z.Jakup Krasniqit, nga Peja, për qellim të
zgjerimit të hapsirës gjelbëruese të Shkollës fillore “ 7 Shtatori” në fshatin  Vitomericë, Komuna e
Pejës.

10. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me interes
publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z.Shkelzen Kelmendi, nga fshati Zahaq, për
qellim të rregullimit të rrugës në fshatin Zahaq, Komuna e Pejës.

11. Informatë nga Sektori i mjedisit pranë DUMM – sit mbi gjendjen mjedisore në Komunën e
Pejës.

12. Formimi i Grupit punues për hartimin e Planit të veprimit për proces transparent të  buxhetimit
për përiudhën 2022- 2024.

13. Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë  rënditje siç
janë pranuar.
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II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

Nuk kishte.

III. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 30. Prill

2021.

Pa asnjë vërejtje, me 24 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenime u aprovu procesverbalit nga takimi i

Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 30 Prill 2021.

IV. Informatë nga Sektori i mjedisit pranë DUMM – sit mbi gjendjen mjedisore në

Komunën e Pejës.

Dr.sc. Rajan Arapi: në pika të shkurta e prezantoj informatën nga Sektori i mjedisit pranë

DUMM – sit mbi gjendjen mjedisore në Komunën e Pejës, ky raport informativ është pjesë e

bashkangjitur e këtij procesverbali.

z. Nazmi Krasniqi: gjatë kësaj informate perveq tjerash e përmende edhe ndotjen e lumenjeve,

fatkeqësisht ndotësi më i madh i këtyre është Komuna Pejës, sepse edhe ato pak investime që

janë bërë në kanalizimet e ujrave të zeza, janë bërë pa asnjë impiant, dhe të gjitha këto derdhën

në lumënj apo përrocka që kalojnë nëpër lokalitete, ka shum shembuj të tillë, një prej tyre është

nga vendi që vij unë, ku në një lagje e fshatit komuna i ka qit ujrat e zeza në presën ku ujiten më

shum se 50 ha tokë; ndërsa të gjobat mandatore që i përmendi drejtori, ish dashtë që këto gjoba

me i dhënë edhe ekzekutivit sepse e ka bërë ndotjën e tokës dhe lumenjeve.

z. Blerim Krasniqi: të deponitë ilegale edhe pse i përmende disa gjoba mandatore prap po

mendoj se insepsioni nuk është shum aktiv sepse po e shohim çdo tit e më shum se si po ndotet

ambienti nga pakujdesia e qytetarëvel ndërsa të rregullimi dhe ndertimi i kanaleve të ujrave të

zeza dhe atyre atmosferike, gjatë vitit 2-3 herë këmi vershime dhe askush nuk del që me verifiku

gjendjen dhe me i identifiku dëmët e shkaktuara dhe pastaj që me u bërë planifikimi më konkret

këtyre kanaleve e jo me bo plane ad-hoc për qellime të caktuar.
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z. Driton Sylqa: unë përseri do ta cekti ndotjën sikurse parafolsit sepse është një shqetësim i

madh i komunës sonë, sepse ju vetë deklaruat se masat preventive për mbrojtëjen e ambientit nuk

janë të knaqshme, mua me intëreson ta dije nese keni ndonjë plan konkret në modifikimin e

këtyre masave apo një plan të përgjithshem se di do të zgjidhet problemi i ndotjes së ambientit.

Znj. Mevlyde Idrizi: në lagjen Dardania të rr. Salih Çekaj, po kemi problem me vershime sa here

që bjën shi hyn uji nëpër shtëpi,  kur do të bëhët zgjedhje e kësaj qështje, edhe pse shum herë

këmi bërë kerkesë.

z. Naser Gega: ky është një raport reale me gjëra që na pelqejnë dhe nuk na pelqejnë, këtu ka

probleme qe mund të zgjidhen ma lehtë dhe ato probleme që kërkojnë kohë më të gjatë si ajo

qështje e deponive të mbeturinave, të deponitë ilegale ish dashte të ketë një sinkronizimtë

institucioneve gjegjëse, si dhe të hudhja gjobave të këtë gjoba më tepër për ata që hudhin në këtë

menyrë do bëhët një vetdijësim më i madhë.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: ky raport ishte korrekt, gjëndja e ambientit në nivel vendi nuk është e

mirë, mirpo mbasi ne e kemi një ambient më të mirë atëher do të duhej të investuar edhe më

shum, ju si komun a keni ndonjë plan veprimi për ndëryrje në mos ndotjën e ambientit, cilat janë

hapat konkret.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: të merret parasysh edhe rregullorja nr11/2015 për mbrojtëjen e

ambientit në Komunën e Pejës, ku parashihen disa masa specifike që parashihen të ndërmirrën.

Dr.sc. Rajan Arapi, duke ju përgjigjur secilit që bëri pyetje, theksoj se: plani mjedisor i veprimit

është mbeshtetur në PZHK, mirpo gjethqka do te precizohet të hartat zonala të cilat janë në

procedur, pra jan një sër planesh ku do të ju pri edhe studimi strategjik mjedisor i cili do ta

shpjegon per çdo project se qfar ndikimi do të ketë në mjedis; ka patur raste ku edhe institucionet

kanë marrë gjoba mandatore për shkak të ndotjës së ambientit, fatkeqësishte kemi vetem 3

inspektora të mjedisit, besoj se shum shpejtë do të zgjidhet kjo qështje; për deponitë ilegale e

kem pas një aksion me GIZ-in te mbikqyrur nga DPKSHP ku i kemi larguar shum deponi, por

fatkeqësisht prap qytetarët kan hedhur mbeturina, e kjo mund të parandalohet vetëm me gjoba; sa
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ju përkët problemeve në rr. Sali Çekaj, jemi tu e planifiku për vitin e ardhshëm atë project për

kanal ku pastaj sdo te ketë vershime dhe do të rregullohet edhe trotuari; ndërtimet në Rugovë nuk

kanë patur mundësi të marrin leje mjedisore, besojë se shpejtë do të miratohet plani hapsinor dhe

pastaj do të kemi mundësi ti lsëshojmë lejet mjedisore në ato vende që parashihet me rregulla.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: ligji për parkun kombëtar nuk ka leju që komuna me dhënë pelqime

mjedisore e as leje të ndërtimit, besojmë që do të ndryshohet ky ligj diskriminues sepse është i pa

implementueshëm.

V. Shqyrtimi i Raportit tremujor: Janar – Mars, i të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore

për vitin 2021.

Dr.sc. Ardian Berisha: planifikimi të taksat të çertifikatat në Administratë, që janë planifiku

186.000.00 euro dhe të fotokopja e dokumentave 8.500.00 euro, ky planifikim është i

pakuptimtë, të shpenzimet të kodi 180 punë komunale, kemi të planifikuara për vitin 2021, 4.5

milion euro, ndërsa janë realizuar në këtë përiudh vetëm 335.000.00 euro, apo 7.45%, e që ish

dashtë me qenë i realizuar 25%, të mirmbajtja e banesave kodi 14020, kemi 39.000.00 euro,

vetëm këtu është tejkalu planifikimi; po ashtu të shpenzimet e vendimeve gjyqësore i kemi

42.000.00 euro; te investimet kapitale kemi një huqje të ekzekutivit në këtë përiodë sepse kemi

buxhetë të planifikuar për 2021, 8 milion euro, ndërsa për këtë përiod është realizuar 1.77% e që

është absurd.

z. Driton Sylqa: ecuria financiare në bazë të këtij raporti është mjaftë e ekujlibruar edhe

përkundër dinamikës së shpenzimeve në njërën anë dhe të hyrave në anën tjetër, të hyrat për

investime kapitale janë dukshëm më të mdhaja krahasuar me vitin e kaluar, duke u bazuar të

inkasimi i të hyrave nga tatami në pronë, si e shpjegoni këtë; në anën tjetër shpenzimet janë për

18% më të larta se sa përiudha e njejtë e vitit kaluar, me siguri kjo vije si pasoj e pagesave nga

borxhi i grumbulluar; të hyrat të çertifikatat e lindjës paraqesin 99% të të hyrave të

gjithmbarshme dhe mendoj që kjo është një gabim teknik; të pagat dhe meditjet kemi një rritje

prej 700.000.00 euro r që është 22% me i lartë se san ë përiudhën e njejtë të vitit kaluar sidomos

të arsimi dhe shendetësia, të arsimi kemi 20 paga më pak ndërsa të shendetësia kemi 17 të

punësuar më tepër, pse kjo rritje e shpenzimeve kur numri i të punësuarve kryesishtë mbetet i
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pandryshuar?; transferet dhe subvencionet të perfituesit individual, përshkrimi në fund të tabelës

është i pasakt në raport me shifrat, sepse realizimi i planit nuk është 3.24% por është 18%, dhe

nuk kemi rënje të pagesave prej 65% por kemi rritje prej 666%; të mallrat dhe sherbimet

shpenzimet e telefonisë mobile janë dyfish më të larta se sa krahasuar më përiudhën e kaluar, me

siguri kjo vije si rezultat i kohës së ekzekutimit të pagesës, nese jo atëher drejtori na jep në

shpjegim?; dinamika e shpenzimeve të investimet kapitale është mjaft e ngadalt, kjo e krijon një

hendek në dinamiken e etij shpenzimi për muajt vijues, të ndertimi rrugëve kemi një ramje prej

56% krahasuar me përidhën e njejtë, besoj që nuk humbet granti qeveritar tek rruget si pasoj e

planifikimit të ulët; ecuria e investimeve kapitale në DZHE është mjaftë inerte sepse deri tani

është realizu vetëm 5% e planit të paraparë, pse kjo dinamik e vogël e invetimeve, dhe cilat janë

projektet kryesore të parapara prej 195.000.00 euro?. E pergezoj drejtoreshen e DPKSHP për

realizimin e planit ne kuotën prej 90% gjatë këtij tremujori, megjithatë pse kemi rritje të

zhpenzimeve nga kjo drejtori në krahasim më përiudhën paraprake, fjala është për mallra dhe

shpenzime komunale, kjo bie ndesh me rekomoandimin e MF e percaktuar në qarkorën

buxhetore.

z. Nazmi Krasniqi: siq po e shohim në këtë raport, numri i të punësuarve në krahasim me prej

2242 sa janë të paraparë të jenë të punësuar në Komunë, janë dikund 135 ma pak të punësuar,

vitet e kaluara keni marrë njerz me kontrata mbi vepër, pse nuk i keni marrë me kontrata të

rregullta mbasi keni patur mundësi; sa i përket të hyrave ky tremujor është pozitiv por që dallon

nga drejtorati në drejtorat, disa drejtori e kanë përmbush planin, disa e kan tejkalu, e që është

DUMM gjë që është mirë, mirëpo planifikimi duhet të jet më real, sidomos në këtë vit zgjedhor,

disa drejtori nuk kanë mujtë më realizu planin si DZHE rreth 14%, DKRS 0%; të shpenzimet

është e vertet se tremujorin e parë shpenzohen ma pak, por që janë vetëm 1.7% të investimet

kapitale, vertet ëshë fare pak dhe është qesharake; të subvencionet 8%, ato ish dashtë të jeni deri

në 25% sepse kemi patur se ku me i qu; të shpenzimet e avokatures të planifikauara 25.000.00

euro, e nuk janë shpënzu asnjë, a ska pas nevoj a pse?.

z. Blerim Krasniqi: sa i përket gjobave nga Policia e Kosovës, krahasuar me vitin e kaluar janë

dikund për 25.000.00 eruo ma shum, mendoj që nuk ka qenë e nevojshme duke e ditur situaten

në të cilën jemi, na jemi për rritje të buxhetit por jo në këtë mënyr me ndeshkime nga policia;

tatami në pronë krahasuar me 2020-tën është për 250.000.00 euro më i lartë, kjo ka ndohur për
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shkak të një letrës kërrcnuese na drejtoria se do ti qoj të përmbaruesi, mendoj që kjo nuk është në

rregull e jo sidomos në kohë pandemie, edhe pse vitin e kaluar keni premtu që nuk do të ketë

ndeshkime prap se prap ka pasur kamata të larta.

z. Jeton Abazaj: ishin disa verejtje me vend, sidomos për qështje teknike; të shpenzimet për

investime kapitale, ka qenë një tren jo i mirë në tremujorin e parë, por tash jemi në fund të pesë

mujorit dhe ka ndryshu situate, nuk e kemi patur asnjëher problem shpenzimin e buxhetit mbi

90% për investime kapitale; të mirëmbajtëja e banesave, kode specifike është problem e sidomos

kur po shtohën objektet; të tatami në pronë është një përformanc e mirë, këtë vitë nuk e kisha

krahasu me 2020-tën por me 2019-tën sepse dihet se ka qenë pandemia vjet, pra duke krahasuar

me tremujorin e parë kemi 250.000.00 euro të hyra më shum, drejtori nuk i kërcnon askënd as

nuk ka me kërcnu, por thirremi ne ligj, sepse auditori po thirret shpesh në rritjen e moskryerjës së

obligimevce ndaj komunës, na nuk kemi dërgu përsona fizik në përmbarim, normal që do të ju

del punë atyre recidivistave që ndërtojnë me miliona ndërsa nuk i kryen obligimet ndaj komunës;

të pagat ka reflektu nje rritje prej 22% për arsye se vendimi që ka qenë i plotfuqishëm nuk është

ekzekutu ne fund te 2020-tës por në 3 mujorin e parë të këtij viti, shujtat janë ekzekutu prej

kategorisë paga dhe meditje; sa i përket pyetjes se a do të dalin pagat deri në fund viti, ateher

nese nuk dalin qeveria na jap shtese kështu ska me pasur problem për sherbyesit civil; gjobat e

trafikut janë të rregulluar me ligjin e financimit të pushtetit lokal, na nuk i bëjmë thirrje policis as

me i gjobit as mos me i gjobitë qytetarët, bile kryetari e ka nënshkru një pëticion për faljen e

gjobave gjatë pandemise, pra nuk jemi tipa ndeshkues; ndërsa të minusi në punësim është se nuk

kemi pasë drejte me hape konkurse nga shtatori i 2019-tës në bazët lë ligjit për zyrtar public, e që

ky ligj e parasheh edhe ndërrimin e UA, kanë premtu se gjatë qershorit do bëjnë diqka në këtë

drejtim ministria.

VI. Shqyrtimi i Qarkorës së parë buxhetore për planifikimin e buxhetit 2022- 2024.

z. Jeton Abazaj: duke e krahasuar me vitin paraprak po na del se 1 milion euro është më i madh

ky buxhet, mirpo kur e analizojmë në detaje na del se të pjesa e të hyrave vetanake kemi rritje

prej 500.000.00 euro, 500.000.00 euro e kanë lonë me u rrit vitin e ardhshëm dhe 500.000.00

euro tjera nga grandi qeveritar në arsim; ndërsa grandi të shendetësia nuk është i detalizuar mirë,

specifikat tjera janë të njejta, ceket se komunat nese kanë mundësi financiare ti mbulojnë
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kontratat kolektive, shpesh janë mundësit financiare por nuk po lejojnë teknikisht me u procedu

kjo pagesë.

z. Driton Sylqa: të pika 2.2.6 të financimi për sherbimet rezidenciale, ku qeveria ka paraparë të

ndajë për këtë buxhet tek në vitin 2024, pyetja është se a ka mundësi që ne ta fusim në shpenzim

në KAB për vitin 2023 së paku?.

z. Nazmi Krasniqi: sa do të ketë komuna mundësi me shty qështjen e pagave jubilare dhe

shujtave, ku e dim se qfar shqetesimi po sjell kjo qështje, ose me i bë presion qeverise me caktu

një kategori të posaqmë për këtë; dhe a do të këtë mundësi komuna që për 500.000.00 euro ti

rritë të hyrat vetanake?.

Znj. Mevlyde Idrizi: qështjen e shujtave  e kam ngrit unë më heret, a qendron ky problem edhe

në komuna tjera a vetem të ne, nese heren e parë në vler monetare e kemi humb një qerdhe tani

mundem me i humb 3-4 qerdhe, është mirë mos me qel neglizhent.

z. Jeton Abazaj: pra une berë krahasim me vitin paraprak se as ata ne qeveri nuk e dinë sakt sa do

të jete buxheti, të vitet 2023-24 mundem me qit qka te doni por se di sa mundem me ju ndejt

mbas atyre premtimeve duke patur parasyshe gjendjen ekonomike; qështja e shujtave ka mujete

me u parandalu, nese e kishin parandalu ministrat që e kanë nënshkru kontraten kolektive, në kto

rrethana është problem me u parandalu, unë kam premtu se do ta padisim edhe MASHT-in jemi

tu e pergadit lëndën, sepse ajo e ka pas ubligim të ndaj buxhet për mbulimin e kontratës

kolektive; pikrisht shkaku i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nuk janë pagu pagat jubilare të

shëndetësise sepse është kriju minusi.

VII. Shqyrtimi i propozimit të DZHE dhe kryetarit të Komunës për lirim nga pagesa për

rendin e udhëtimit dhe takses (Licencave) të përcaktuara me Rregulloren 2019/01 për

taksa, tarifa, për transportin urban dhe ndërurban.

z. Blerim Krasniq: i përgëzoj për këtë iniciativë, mirëpo mendoj se duhet me ardhe me një

propozim edhe kryetari edhe drejtoresha për gastronominë si një ndër sektoret më të demtuar nga

pandemia, sdidomos për lirim ga hapsirat reklamuese, e mos ti marrin propozimet e opozitës me

sy kritik.

z. Nazmi Krasniqi: propozim me vend, ne si grup e përkrahim.
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Pas diskutimeve, me 27 vota pro, miratohet propozimi i DZHE dhe kryetarit të Komunës për

lirim nga pagesa për rendin e udhëtimit dhe takses (Licencave) të përcaktuara me Rregulloren

2019/01 për taksa, tarifa, për transportin urban dhe ndërurban.

VIII. Shqyrtimi i propozimeve për ndarjen e titujve të nderit, dekoratave, mirënjohje dhe

falenderimeve pas procedurës dhe analizës së bërë nga Komisioni komunal.

Kryesuesi, dr. Islam Husaj:ne muajin mars kuvendi e ka atorizu DKRS-në që ta shpallë thirrjen

publike për ppropozim për tituj nderi, deri me 10 prill ka qenë afati i hapur për propozime,

megjithatë komisioni i ka pranuar propozimet edhe para dhe pas afattit per shkak te gjendjes që

jemi, dhe pastaj komisioni ka propozuar një listë për tituj nderi, dekorata, mirënjohje dhe

falenderime.

Dr. Muhamet Halitaj: unë kamë një propozim dhe kërkesë për asamblesitet që për titullin Qytetar

Nderi post mortum, janë të propozuar tre qytetar që kanë dhenë kontribut të madh, unë propozoj

që të zgjidhën të tretë e jo vetem njëri nga ta, e di që kjo nuk para shihet me rregullore, por të

tretë kanë dhënë shum.

Znj. Mikete Hajdari (kryesuese e komisionit): ne si komision jemi takuar dy here, herën e parë

vetem kemi dikutu për materialin, herën e dyte kemi diskutuar për kandidatet një për një, pres

edhe tani të shkohet në këtë mënyrë që të votohet për secilin kandidat një nga një.

Znj. Mevlyde Idrizi: i di problematikat e këtij komisioni sepse vitin e kaluar kam qenë vetë pjes e

këtij komisioni, tani ky komision ka bërë shkelje dhe i ka tejkalu kompetencat e veta që

parashihën në rregullore, sepse ky komision nuk ka drejte filtrimi se kush duhet marrë titull e

kush jo, pork a drejtë vetëm verefikimin e dokumentacionit, pastaj ka dalë informacioni nga

komisioni duke ju tregu të propozuarve se kush ka votu pro kush kundër, ky komision ka nda

qmime sipas qefit, prandaj kërkoj që të votohet përsonalisht për secilin përson veq e veq e jot e

votohet në pako.

Znj. Mikete Hjadari: me pergjigjësi të plot them se nuk ka pasur shkelje të procedurës nga

komisioni.
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z. Arbër Grabovci: pra nuk është mirë të thuhet këtu se ka pasë shkelje nga komisioni, nuk është

korrekte, si anëtar i komisionit mendoj se sese thuani se komisioni ka për obligim vetem

verifikimin e listave atëher kjo është nënqmuese për komisionin, të gjithë të propozuarit e kanë

një vlerë të madhe këtu, por mu me duhet me vequ këtu një djalosh të ri të Pejës i cili e ka

prezantu shum mirë sportin dhe rinin Pejanë, fjalën e kam për Bernard Berishën i cili e ka ngritë

vlerën e qytetit të Pejës, propozimi i tij ka ardhë me kohë dhe besoj që te gjith duhet me i ndihmu

që ai me marrë titullin e respektushem.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: i shpjegoj me tutje kompetencat e komisionit që janë të parapara në

rregullorën për tituj nderi, pra most e auzohet komisioni nese nuk ka fakte, edhe une jam që të

votohet për secilin veq e veq.

z. Blerim Krasniqi: si anëtar i komisionit mendoj që kemi bërë punë productive duke u bazuar në

rregullore, për pjesën tjetër vendos kuvendi, prita prej drejtoreshes që do ta bëjë një rezyme.

z. Naser Gega: e përgëzoj komisionin për punën e bërë, ai propozimi që u dhe që të votohen të tri

propozimet “Qytetar Nderi” post mortum, mos po e shkelim rregullorën me këtë, dhe kërkoj nga

kryetarja e komisionit se cilat janë propozimet konkrete dhe pastaj të marrim vendim se a do

votojmë veq e veq apo në grup, mirpo unë kisha propozuar që të votohet në grup, ndersa për

propozimin e d. Muhametit nese komisioni konstaton se nuk ka shkelje athere e pranojmë.

Znj. Drita Krasniqi: ne si komision jemi munduar që ta kryejm punën sa më mirë, të gjitha

propozimet janë shum meritore, listen e propozuar nga komisioni e keni përpara dhe tash varet se

si do vendoset këtu në kuvend.

z. Driton Sylqa: si anëtar i komisionit pajtohem që secili propozim të votohet veq e veq, ne si

komision i kemi rrespektu të gjitha kriteret e rregullores, ky filtrim apo selektim është bërë në

bazë të kritereve të dhëna pa asnjë diskriminim, dhe mendoj se është e gabuar nga ana kolegës që

thot komisioni ka bërë shkelje.

Znj. Mevlyde Idrizi: vete kryetarja e komisionit tha se ne kemi bërë filtrime, edhe në KPF

kryesues edhe ti ke patur një debat të nxehtë për këtë pikë ndersa sot je i qetë, nese shkelet

rregullorja për një atëher të shkelet për të gjith dhe most i hyhet në hak askujtë.
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Kryesuesi dr. Islam Husaj: sqaroj se rregullorja nuk e parasheh qe me ju nda tre personave i njejti

titull, përjashtim bjëjnë vetem në vitet jubilare, por vendimi kuvendit mund të jetë që në rrethana

specifike me u bë kjo.

z. Nazmi Krasniqi: në propozimin e komisjonit janë dy –tre ndryshime qe janë bërë për tituj, e që

në propozim nga aplikuesi janë ndrshe për tituj tjerë, unë edhe në KPF pata propozu që nese

komisioni i konsulton propozuesit se a pranojnë ata që me marrë tituj tjerë apo mirënjohje për

shkak se rregullorja e parasheh ashtu dhe se nese propozuesi pajtohet atëhere na jemi në rregull,

p.sh. të titulli “Nderi Qytetit” i kemi dy propozime, futbollistin e mirënjohur z. Bernard Berisha

dhe z. Gazmend Rizaj, ndërsa komisioni i ka dhënë përparsi këtij të fundit, skam asgje kundër

mirpo edhe Bernardi i ka meritat e veta, ahtu edhe të titulli “Azem Shkreli” kja ndodh e njejta

gjë, pra mbasi propozoj edh dr. Muhameti të kalojnë të gjitha propozimet edhe këtë herë, ndërsa

vitin tjetër është lëgjislatura e re dhe ta bëjnë ashu siq duhet.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: e pershendes punen e komisionit, nese komisioni ju ka përshtat rregullores

me gjitha procedurat atëhëher puna e  ka ardh të na në kuvend, nese lëshojmë pe për njërin atëher

le ta bëjmë për të gjithë në grup ose le të votohet një nga një.

Znj. Xhenete Syka Kelmendi: ne jemi duke ju afruar ditëlindjës së 22 të Komunës së Pejës dhe

tradicionalisht ndajme tituj nderi dekorata dhe mirënjohje, këtë process e fasiliton DKRS-ja, ju

edeni që procesi aplikimit ka filluar dy javë para datës 10 mars e deri me 10 prill, e verteta tjetër

është se kemi bashkëjetuar në pandemi dhe me rregullat globale anti covid he kjo ka qenë një

ndër arsyet që qytetarët nuk arritur qe në kohë të duhur deri me 10 prill ti sjellin të gjitha detajet

e dhe dokumentacionet ke ërkuara për tituj nderi, kështu që ne si drejtorat ju kemi japur mundësi

ti kompetojnë këto detaje kështu që të kompletuara të paraqiten para takimit të komisionit, ffjalët

ë anëtarëve të komsisionit deshmuan që ky komision ka punuar duke rrespektuar rregulloren,

kështu duke i hedhur poshtë këto që i tha znj. Mevlyde Idrizi se ky komision ka punuar jashtë

rregullorës, dikush nga anëtaret e komisionit ka qenë në dy takimet, dikush ka qenë vetëm në

takimin e fundit megjithatë çdo gjë ka qenë transparentë, sa i përket asaj se titulli i njejtë a të

ndahet për disa përsona, ju e dini se sipas rregullorës janë vetëm ditëlindjet jubilare ku parashihet

se një titull mund të ju japët pesë përsonave, megjithatë rregullorja ka dal nga ky kuvend dhe nuk

do të thot se nuk miund të riamandamentohet apo të këtë ndryshime neqofte se pajtohet shumica

e kuvendit, unë mundë të garantoj s ekomisioni këtë rregullore e ka respektuar si dhe ka



12

diskutuar veq e veq për secilin propozim, me tutje ajo shtoj se i granatoj Arbërit se te gjitha listat

e nënshkrimeve janë të vitit 2021, se a është nënshkruar i njëjti përson disa her nuk e di sepse ajo

nuk është punë e jona; duke ju përgjigjur pyetjeve znj. Kelmendi theksoj se komisioni nuk ka

propozuar vetem i kemi shqyrtuar propozimet e qytetareve.

Znj. Mevlyde Idrizi: shumica emrave e propozuar janë miq te drejtoreshes, si z. Gazmend Rizaj

titulli “Nderi Qytetit”, z. Sejdi Berisha, pastaj janë marrë edhe propozimet e drejtoreshës se

biblotekës, kjo i bjen se komplet ka qenë ndikimi i drejtoratit; cilat janë propozimet që kan mbrri

me kohe e që kan qenë katër, pra nese shkelet kjo rregullore per tre persona që propozoj dr.

Muhameti, atëher le të shkelet edhe të titulli “Azem Shkreli” ku i kemi dy përsona.

z. Arbër Grabovci: nuk kam bërë verejtëje për nënshkrimet e këtij viti, por të vitit kaluar, sepse

sivjet nuk kam mujt me u angazhu shum por vitin a kaluar na u është refuzu çdo kërkes që kemi

patur, ndoshta kish qenë mirë me i votu të gjithë dhe në këtë menyr e kishim përfundu mandatin

e këtij komisioni, e shpresoj që vitev tjera bëhen filtrime më të mdha.

Znj. Xhenete Syka Kelmendi: i përmendi propozimet që kanë arritur me kohë deri me 10 prill që

janë vetëm katër, dhe 11 propozime tjera kan arritur pas datës 10 prill.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: i lexoj me rend propozimet për tituj nderi, dekorata dhe mirnjohje të

bëra nga qytetarët, ata janë: për titullin “Qytetar Nderi” është propozuar dr. Ymer Çavolli nga 13

asambleistë komunal, për “Qytetar Nderi i huaj” është propozuar Alain Le Roy nga Kryetari

Komunës z. Gazmen Muhaxheri; për titullin “Ndei Qytetit” janë dy propozime, është futbollizti

z. Bernard Berisha nga z. Muhamet Berisha kryetar i Këshillit Lokal Kryshec, dhe i propozuari

dytë është z. Gazmend Rizaj, i propozuar nga drejtoresha e biblotekës znj. Shyngyl Kelmendi;

për “Qytetar Nderi: post mortum janë propozu z. Ahmet Brahimaj i propozuar nga Dren

Brahimaj, z. Nezir Gashi “Qytetar Nderi” post mortum i propozuar nga kryetari z. Gazmend

Muhaxheri dhe Dr. Orhan Gafuri për “Qytetar Nderi” post mortum i propozuar nga ojq Lions;

për titullin “Lekë Dukagjini” post mortum është i propozuar z. Riza Lluka, i propozuar nga

Radio Peja; për titullin “Haxhi Zeka” nga Marimangat e Pejës është propozu Dr. Sofije Berisha

Harxhi; për titullin “Azem Shkreli” kemi dy propozime, znj. Naime Beqiraj propozuar nga znj.

Mevlyde Idrizi, dhe z. Sejdi Berisha është propozuar nga Bibloteka Rajonale Azem Shkreli; z.

Ram Bytyqi është i propozuar për Mirnjohëje për kontributin për komunitet, propozuar nga
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Astrit Krasniqi; Jusuf Zenel Krasniqi është propozuar nga Naim Krasniqi, që në faqën e parë të

kërkesës ka qenë Jusuf Zenel Krasniqi i propozuar për Mirënjohje post mortum, pastaj në faqën

tjeter për titullin “Lek Dukagjini” post mortum; dr. Muhamet Avdyli, dr. Sabiha Belegu dhe

infermieri Burhan Bojku janë propozuar për Mirënjohje post mortum për kontributin e dhenë në

shendetësi, të propozuar nga dr. Mirvete Salihu QKMF, dhe znj. Adnora Nurboja e propozuar

nga GGA për kontributin e dhënë gjatë pandemisë covid 19; dhe në fund një propozim nga KPF

për titullin “Laureate për drejtat e fëmres” znj. Flora Nikolla nga Tirana, për kontibutin e ngritjen

e qështjes se grave. Propozimet janë këto që i përmenda, dhe duhet vendosur se a të votojmë një

nga një dhe të japen ata tituj që i ka parapa rregullorja apo meqë nuk ka shum se janë 16

propozime për 8 tituj, meqë jemi edhe në fund mandatit ton në kuvend dhe ti votojmë të gjitha

ashtu siq janë propozu nga propozuesit (aplikuesit).

Pas diskutime fillimishtë u hedh ne votim se a deshirojnë të votohen komplet të gjitha

propozimet që u përmenden me lartë nga kryesuesi dhe me votim me dorë me 26 vota pro u

votuan propozimet në grup ashtu siq i ceki kryesuesi më lartë. Meqënse nuk ka vota kundër e as

abstenime nuk ka nevojë të hedhet në votim propozimi tjetër (që secili propozim të votohet një

nga një e jo në grup). Dhe tani pasi u vendos qe të votohet për të gjitha propozimet, kryesuesi e

hodhi në votim në mënyr elektronike dhe me 28 vota pro dhe 1 abstenim konstatojm se

aprovohen propozimet për ndarjen e titujve të nderit, dekoratave, mirënjohje dhe falenderimeve

pas procedurës dhe analizës së bërë nga Komisioni komunal, ashu siq i lexoj kryesuesi më lartë.

Krysuesi dr. Islam Husaj, shpjegoj se sipas votimit u ndahen titujt në këtë mënyrë: dr. Ymer

Çavolli “Qytetar Nderi”; Alain Le Roy “Qytetar Nderi” i huaj; z. Bernard Berisha “Nderi

Qytetit”; z. Gazmend Rizaj “Nderi Qytetit”; z. Ahmet Brahimaj “Qytetar Nderi” post mortum; z.

Nezir Gashi “Qytetar Nderi” post mortum; Dr. Orhan Gafuri “Qytetar Nderi” post mortum; z.

Riza Lluka “Lekë Dukagjini” post mortum; dr. Sofije Berisha Harxhi “Haxhi Zeka”; znj. Naime

Beqiraj “Azem Shkreli”; z. Sejdi Berisha “Azem Shkreli”; z. Ram Bytyqi “Mirnjohëje”; Jusuf

Zenel Krasniqi “Mirënjohje” post mortum; dr. Muhamet Avdyli “Mirënjohje” post mortum; dr.

Sabiha Belegu “Mirënjohje” post mortum; infermieri Burhan Bojku “Mirënjohje” post mortum;

znj. Adnora Nurboja “Mirënjohje”; dhe znj Flora Nikolla “Laureate për drejtat e fëmres”.
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IX. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash

me  interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarve privat: z.Alber Ajda, dhe

z.Valdet Mujaj, nga Peja, për rregullimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas

PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” në Pejë.

z. Gazmend Muhaxheri: është fjala për një parcel që ka 2 ari e 16 m2 që është pron e dy

personave që kan pas nevoj me ndrru me komunën, ndërsa pronat komunale që kta pretendojnë

më i marrë e që i kan në shfrytëzim janë përfundi Deltës ngjit me Buqukun është 1 ari e 80 m2,

dhe pjesa tjetër prej 2 ari e 74 m2, me tutje kryetari asambleistëve ju shpjegoj në detaje me vido

projector, sllajde dhe ortofoto se ku gjenden këto prona, gjatësinë dhe gjersinë e tyre si dhe kush

është pronar i tyre.

Znj. Mevlyde Idrizi: na po i marrim mbi 2 ari ndersa po jepim gati 5 ari?.

z. Nazmi Krasniqi: edhe ky rast nuk dallon prej rasteve tjera, na gjithmonë po i shperblejmë ata

që i kan pronat e komunës në shfrytëzim dhe gjithëmon po japim ma shum pronë se sa po

marrim, na si grup në parim jemi kundër.

Pas diskutimeve, me 18 vota pro, 6 kundër dhe 2 abstenime, konstatojm se aprovohet propozimi

i DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me  interes publik, në mes të

komunës së Pejës dhe pronarve privat: z.Alber Ajda, dhe z.Valdet Mujaj, nga Peja, për

rregullimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci”

në Pejë.

X. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash

me  interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z. Jakup Krasniqit,

nga Peja, për qellim të zgjerimit të hapsirës gjelbëruese të Shkollës fillore “ 7 Shtatori”

në fshatin  Vitomericë, Komuna e Pejës.

z. Gazmend Muhaxheri: këtu tash i marrim 2 ari ndërsa ju jepim 1 ari e 81 m2, ky problem

ekzistonqë shtat vite sepse kjo parcel është në oborrin e shkollës, AKP-ja e ka shit në 2011,

ndërsa pala që e k able ka ndertu aty në vitin 2013 pastaj na ja kemi rrzu se nuk kemi lon në

oborr të shkollës me ndertu dikush; na këtë përson e kemi kërku shum qe me kry këtë qështje;
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me tutje kryetari asambleistëve ju shpjegoj në detaje me vido projector, sllajde dhe ortofoto se ku

gjenden këto prona, gjatësinë dhe gjersinë e tyre si dhe kush është pronar i tyre.

Me 19 vota pro, 2 kundër dhe 3 abstenime, konstatojmë se aprovohet propozimi i DÇPJ- ke dhe

kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me  interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe

pronarit privat: z. Jakup Krasniqit, nga Peja, për qellim të zgjerimit të hapsirës gjelbëruese të

Shkollës fillore “ 7 Shtatori” në fshatin  Vitomericë, Komuna e Pejës.

XI. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash

me interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z.Shkelzen

Kelmendi, nga fshati Zahaq, për qellim të rregullimit të rrugës në fshatin Zahaq,

Komuna e Pejës.

z. Gazmend Muhaxheri: është një parcel prej 4 ari e 20 m2 të palestra e sporteve në Zahaq që

është pron komunale e uzurpuar, me tutje kryetari asambleistëve ju shpjegoj në detaje me vido

projektor, sllajde dhe ortofoto se ku gjenden këto prona, gjatësinë dhe gjersinë e tyre si dhe kush

është pronar i tyre.

Me 22 vota pro dhe 2 abstenime, konstatojmë se aprovohet propozimi i DÇPJ- së dhe kryetarit të

Komunës, për këmbim pronash me interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit

privat: z.Shkelzen Kelmendi, nga fshati Zahaq, për qellim të rregullimit të rrugës në fshatin

Zahaq, Komuna e Pejës.

XII. Formimi i Grupit punues për hartimin e Planit të veprimit për proces transparent të

buxhetimit për përiudhën 2022- 2024.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: ky grup që do të përbëhet nga një antarë nga çdo subject politik, do ti

analizoj qarkoren buxhetore, pastaj i propozon KPF-së dhe kuvendit se qka me bo me KAB-in;

propozimet nga partit në vijim ishin si me poshtë:

1. Atdhe Berisha - LDK;

2. Ardian Berisha – AAK;
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3. Drita Krasniqi – PDK;

4. Mevlyde Idrizi – LVV;

5. Gëzon Berisha;

6. Driton Sylqa – ALT dhe

7. Islam Husaj – Kryesues i Kuvendit.

Unanimisht nga anëtarët prezent u votua formimi i grupit punues për hartimin e Planit të

veprimit për proces transparent të  buxhetimit për përiudhën 2022- 2024, me përbërjen si më

lartë.

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

rënditje siç janë pranuar.

1. Znj. Drita Haxhijaj: si kryesuese ne emer të GGA-së dhe në emër të prindërve kemi shqetësim

në lidhje me hapjen e lokaleve të shumta të shisha-bar, të cilat po frekuentohen sitomos nga

fëmijet nën 18 vjet, e që kryesishtë këto lokale po janë afër shkollave, në një bised me polici ata

na kan thënë se kuvendi komunal ka kompetencë mbi këtë qështje sepse po lejon hapjen e tyre.

Pra ne kërkojmë që urgjentishtë të bëhët ndërhyrja nga inspektorati komunal.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: kërkoj në prezencë të kryetarit që këto lokale të kontrollohen ma

shpesh nga inspektorati.

2. znj. Mevlyde Idrizi: dy pyetje për kryetarin, kur pritet me u rregullu rruga të zjarrfiksat? Dhe

kur pritet që në rrugë Sali Çekaj me u intervenu për shirat atmosferik?.

z. Gazmend Muhaxheri: problemin kryesor të rruga të zjarrfiksat e kemi patur largimin e

shtyllave elektrike e qe i kemi disloku tani, besoj që edhe problemi i ujësjellsit dhe kanalizimit u

zgjidh aty se është punu mirë, kështu që në ditet në vijim ka më përfundu ajo rrugë; të rruga Sali

Çekaj u dal tenderi për rregullimin e atyre “kajnaqeve”, tani e shohim a ja kan qellu me zgjidh

ashtu siq duhet.
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3. dr. Zize Hakaj Veselaj: në ambullant ku puinoj unë mungojnë gjërat elementare, që tre muaj

nuk kemi sistem për infuzion, nuk ka shiringa, fllaster, e di që këto duhet me ardhë nga Ministria

e Shendetësisë, mirpo ka qënë mirë më nda një buxhet që këto gjëra elementare me i ble.

4. Driton Sylqa: pyeti kryetarin se a ka kërkuar zyrtarisht që të ketë prani më të madhe të

policëve në shesh, në mënyr që të këtë një qëtësi me te madhe edhe nga zhurmat por edhe

aktivitetet e keqija të disa të rinjëve?.

Dr. Petrit Loci: dua ta konfirmoj qe sa muaj qe kemi mungesa të mdha sa ju përketdergesave të

MSH, pos listes esencaale kemi munges edhte të insulinës, por asnjëhër nuk marrim pergjigje

nga ata se pse ne nuk furnizohemi; ne deri para tre muajve kemi mundur qe pak a shum të ndajm

buxhet për keto, por tani jo, sepse na kan ndaluar, na tani kemi proceduar një kontrat të re në

vlerë prëj 60.000.00 euro vetem për material bazik.

5. dr.sc. Bashkim Lajqi: janë disa rrugë që jan shkatrru pasi jan ndërtu, ato janë në ambiente të

frekuentuara, qka do të ndërmerrni në këtë rast kryetar?.

z. Gazmend Muhaxheri: garant e ke fjalën për disa rrug në Rugov që ka rrshit dheu komplet dhe

rruga për Peklenë, pra i kemi shtat rastë kur nuk ka rrshit rruga por mali dhe dheu, dhe për këto

raste kemi thirr një ekspert nga Zagrepi, dhe jëmi në përgaditje të procedurës sepse është e pa

planifikuar, fillimisht masat që duhet me u marrë si parapergaditje dhe mandej tënderi dhe në

fund me u nda buxheti për me u sanu këto rrugë, dy rrugë që janë ma të vogla i sanojmë vetë.

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

Kliko: https://youtu.be/yc_XhaRGCC8?t=2423

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 13:15 h.

Procesmbajtjësi, K R Y E S U E S I ,

Z. Avni Gashi Dr.Islam Husaj
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