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

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

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

KUVENDI KOMUNAL PEJË
I.Numër: 01-060/01-102623
Datë: 22. Shtator 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 ENJTE me dt. 30. Shtator 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 Procesverbaleve nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë:30 Qershor 2021 dhe
datë: 02. Gusht 2021.

(4) Shqyrtimi dhe miratimi i Strategjisë për Shërbimet Sociale në Komunën e Pejës, pas
procedurës së diskutimit publik.

(5). Shqyrtimi i Planifikimit të Buxhetit 2022 -2024.

(6) Shqyrtimi i propozimit për normën tatimore për vitin 2022

(7) Shqyrtimi i Planit të veprimit për zbatimin e Rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga
Zyra kombëtare e auditimit për vitin 2020.

(8) Shqyrtimi i propozimit për aprovimin e nismës së kryetarit të Komunës së Pejës, për antarsimin e
Komunës së Pejës në Shoqatën e Unionit të Bashkive Shqipëtare në Rajon.

(9) Shqyrtimi i propozimit për emërtimin e rrugës së re në Pejë me emrin e kryetarit të Federatës
Ndërkombëtare të Judos z. Marius Vizer, për përkrahjen dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në
afirmim dhe ngritje të xhudos Kosovare në arenën ndërkombëtare.
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(10) 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.29.09. 2021.

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

Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt…….. 2021.



2022 2023 2024



Planifiki I Buxhetit 2022-2024
Zyra e Kryetarit

Kodet 2022 2023
Hartimi I Projekteve 50,000.00 € 50,000.00 €

13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 1,000.00 € 1,000.00 €
13660 Akomodimi 2,000.00 € 2,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 10,000.00 €
13420 Sherbimet e perfaqesimit dhe avokatures 25,000.00 € 25,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 8,000.00 € 8,000.00 €

Total 93,000.00 € 96,000.00 €

Asambleja Komunale

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 4,000.00 € 4,000.00 €
13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 4,000.00 € 4,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 5,000.00 € 5,000.00 €
13501 Mobilje 2,500.00 € 4,000.00 €
13509 Paisje tjera 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 3,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 24,000.00 € 26,000.00 €

Administrata dhe Personeli

Kodet 2022 2023
11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 18,000.00 € 18,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 400,000.00 € 463,000.00 €
13509 Paisje tjera 9,000.00 € 10,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 40,000.00 € 40,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 €
13310 Internet 3,000.00 € 3,000.00 €
13330 Shpenzime postare 1,000.00 € 1,000.00 €
13501 Mobile 5,000.00 € 10,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 15,000.00 € 15,000.00 €
13710 Vaj/antifriz 7,000.00 € 7,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 145,000.00 € 145,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 15,000.00 € 15,000.00 €
13780 Karburant për vetura 90,000.00 € 90,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 15,000.00 € 17,000.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 45,000.00 € 45,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 15,000.00 € 20,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 20,000.00 € 20,000.00 €
14210 Reklamat dhe konkurset 3,500.00 € 3,500.00 €
14220 Botimet e publikimeve 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 851,000.00 € 927,000.00 €

Integrime dhe Diaspore

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,000.00 € 1,000.00 €



13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 800.00 € 800.00 €

Total 3,300.00 € 3,300.00 €

Çeshtjet Gjinore

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
13610 Furnizime për zyre 500.00 € 500.00 €
14310 Drekat zyrtare 800.00 € 800.00 €

Total 2,800.00 € 2,800.00 €

Inspeksioni

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 80,000.00 € 80,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,000.00 € 2,000.00 €
13681 Bllombat 500.00 € 1,000.00 €

Total 82,500.00 € 83,000.00 €

Prokurimi

Kodet 2022 2023
13410 Sherbimet e Arsimit dhe trajnimit 1,000.00 € 1,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 400.00 € 400.00 €
14310 Drekat zyrtare 500.00 € 500.00 €

Total 1,900.00 € 1,900.00 €

Buxhet dhe Financa

Kodet 2022 2023
13330 Sherbime postare 25,000.00 € 25,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 15,000.00 € 15,000.00 €
13470 Sherbime teknike 5,000.00 € 3,000.00 €
13480 Shpenzimet për anëtarësim 9,800.00 € 9,800.00 €

Total 54,800.00 € 52,800.00 €

ZLK

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 10,000.00 € 7,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,500.00 € 2,500.00 €

Total 13,500.00 € 10,500.00 €

Sherbime Publike

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 8,000.00 € 8,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
14030 Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore 330,000.00 € 330,000.00 €

Total 339,000.00 € 339,000.00 €



Emergjence

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 7,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 €
13780 Karburant për vetura 13,000.00 € 15,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 6,500.00 € 6,500.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 15,000.00 € 15,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 45,500.00 € 47,500.00 €

Bujqesi

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 7,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 10,000.00 € 10,000.00 €

Zhvillim Ekonomik

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 12,500.00 € 12,500.00 €

Gjeodezi dhe Kadaster

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 5,000.00 € 5,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 6,000.00 € 6,000.00 €

Sherbimet LIGJORE

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 500.00 € 500.00 €

Total 2,000.00 € 2,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 4,500.00 € 4,500.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 7,500.00 € 7,500.00 €

Administrata e Shendetesise

Kodet 2022 2023
11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 3,000.00 € 3,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 2,500.00 € 2,500.00 €



14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
Total 6,500.00 € 6,500.00 €

Kujdesi Primar

Kodet 2022 2023
13509 Paisje tjera 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 308,000.00 € 320,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 15,000.00 € 15,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 3,000.00 € 3,000.00 €
13470 Sherbime teknike 1,500.00 € 1,500.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 1,000.00 € 1,000.00 €
13630 Furnizime mjeksore (organizatat shëndetsore,QMF) 70,000.00 € 70,000.00 €
13650 Furnizim me veshmbathje 10,000.00 € 10,000.00 €
13760 Dru/Pelet 15,000.00 € 15,000.00 €
13710 Vaj 5,000.00 € 5,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 136,000.00 € 136,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 3,000.00 € 3,000.00 €
13780 Karburant për vetura 25,000.00 € 25,000.00 €
13790 Gaz natyror 1,000.00 € 1,000.00 €
13950 Regjistimi I automjeteve 5,000.00 € 5,000.00 €
13951 sigurimi I automjeteve 3,500.00 € 3,500.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 15,000.00 € 15,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 10,000.00 € 10,000.00 €
14021 Mirembajtja e ndertesave te banimit 8,000.00 € 8,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 3,000.00 € 3,000.00 €
14024 Mirembajtja e ndertesave shendetsore 40,000.00 € 40,000.00 €
14210 Reklamat dhe konkurset 1,500.00 € 1,500.00 €
14220 Botimet e publikimeve 1,500.00 € 1,500.00 €

Total 692,500.00 € 704,500.00 €

Sherbimet Sociale

Kodet 2022 2023
13330 Sherbimet Postare 200.00 € 200.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 4,000.00 € 4,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 1,000.00 € 1,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
13760 Dru/Pelet 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 1,000.00 € 1,000.00 €
13780 Karburant për vetura 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 21,200.00 € 21,200.00 €

Kulture

Kodet 2022 2023
13130 Shpenzimet e udhetimit mrenda vendit 10,000.00 € 10,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 150,000.00 € 150,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 4,000.00 € 7,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 €
13450 Sherbime shtypi jo marketing 4,000.00 € 4,000.00 €



13470 Sherbimet teknike 1,000.00 € 1,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 23,000.00 € 23,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 209,000.00 € 212,000.00 €

Administrata e ARSIMIT

Kodet 2022 2023
13130 Shpenzimet e udhetimit mrenda vendit 10,000.00 € 10,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 708,070.00 € 736,538.00 €
13640 Furnizim pastrimi 25,000.00 € 25,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 7,000.00 € 7,000.00 €
13310 Internet 3,000.00 € 3,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 €
13760 Dru/pelet 170,000.00 € 175,000.00 €

Total 928,070.00 € 961,538.00 €

Arsimi PARAFILLOR DHE QERDHET

Kodet 2022 2023
13620 Furnizim me ushqim dhe pije - qerdhe 50,000.00 € 50,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 35,000.00 € 35,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 €
13470 Sherbime teknike 2,000.00 € 2,000.00 €
14023 Mirembajtja e Çerdhes 20,000.00 € 20,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 5,000.00 € 5,000.00 €

Total 119,000.00 € 119,000.00 €

Arsimi FILLOR

Kodet 2022 2023
13310 Internet 200.00 € 200.00 €
13509 Paisje tjera 22,000.00 € 20,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 22,000.00 € 20,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,000.00 € 2,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 4,200.00 € 5,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 50,000.00 € 50,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 10,000.00 € 10,000.00 €

Total 110,400.00 € 107,200.00 €

Arsimi Mesem

Kodet 2022 2023
13310 Internet 2,000.00 € 2,000.00 €
13470 Shërbimet teknike 1,000.00 € 1,000.00 €
13509 Paisje tjera 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 8,500.00 € 8,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,500.00 € 1,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 4,200.00 € 4,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 40,000.00 € 40,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,130.00 € 2,500.00 €



13780 Karburant për vetura 2,200.00 € 2,200.00 €
Total 64,030.00 € 63,200.00 €

3,700,000.00 € 3,822,938.00 €
3,700,000.00 € 3,822,938.00 €
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Planifiki I Buxhetit 2022-2024

Administrata dhe Personeli

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 85,224.00 € 85,224.00 € 85,224.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 11,000.00 € 11,000.00 € 11,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

113,724.00 € 113,724.00 € 113,724.00 €
Punë Publike

Pune Publike 2022 2023 2024
Ndriçim Publik 275,000.00 € 282,558.00 € 306,593.00 €

275,000.00 € 282,558.00 € 306,593.00 €

Shëndetësi Primare

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 70,000.00 € 70,000.00 € 70,000.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €

98,000.00 € 98,000.00 € 98,000.00 €

Kulturë, Rini dhe Sport

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 45,000.00 € 45,000.00 € 50,000.00 €
Furnizim me Ujë 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

70,000.00 € 70,000.00 € 75,000.00 €
Administrata e Arsimit

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 66,531.00 € 78,299.00 € 80,000.00 €
Furnizim me Ujë 67,500.00 € 67,500.00 € 67,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 21,000.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

160,031.00 € 171,799.00 € 173,500.00 €

Sherbimet Sociale

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 300.00 € 300.00 € 275.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €

12,500.00 € 12,500.00 € 12,475.00 €

Emergjencat

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 700.00 € 700.00 € 700.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

19,200.00 € 19,200.00 € 19,200.00 €

748,455.00 € 767,781.00 € 798,492.00 €



Planifiki I Buxhetit 2022-2024
Zyra e Kryetarit

Emri 2022 2023 2024
Ndihme Financiare per zgjidhjen e  problemeve te banimit per rastet sociale 140,000.00 € 160,000.00 € 170,000.00 €
Subvencion per Shoqata dhe raste te tjera 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Subvencionim I OJQ-ve me karakter humanitar 51,516.00 € 45,463.00 € 50,611.00 €
Subvencione sipas kerkesave 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
Bursa per studentë 30,000.00 € 30,000.00 € 20,000.00 €

281,516.00 € 295,463.00 € 300,611.00 €
Administrata dhe Personeli

Emri 2022 2023 2024
Subvencionim per ceshtje gjinore 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Drejtoria e Shendetesise

Emri 2022 2023 2024
Subvencione per insulinat e femijeve si dhe rastet tjera me probleme shendetesore 25,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 €

25,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 €

Drejtoria e Bujqesise

Emri 2022 2023 2024
Subvencione per Bujqesi 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

Drejtoria per Integrime Europiane

Emri 2022 2023 2024
Subvencionim per organizimet per pritjen e Diaspores 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €



Kulturë, Rini dhe Sport

Emri 2022 2023 2024
Perkrahje me Subvencione per klubet sportive 100,000.00 € 120,000.00 € 150,000.00 €
Subvencionim I Festivaleve me Karakter Nderkombetar 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Perkrahje per trupen tetarale si dhe aktivitetet tjera per Kulture dhe Rini 34,500.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

154,500.00 € 190,000.00 € 220,000.00 €

531,016.00 € 575,463.00 € 615,611.00 €
531,016.00 € 575,463.00 € 615,611.00 €



Planifiki i Buxhetit 2022-2024
Administrata

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Blerja e Veturave 85,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € Nderrimi I veturave te vjetra per shkak te kostos se madhe
te mirembajtjes

Blerja e E-kioskes 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € Vendosja edhe nje dokumati per qytetare
Ndertimi I objektit te Administrates 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I objektit te ri te administrates
Totali 255,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 €
Buxhet dhe Financa

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Participimi me Keds 484,241.00 € 300,000.00 € 300,000.00 € Fond ekskluziv per participimin me KEDS  më qëllim të
realizimit të projekteve të përbashkëta ne Rugove.

Participim per Grantin Stimulues. 400,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 € Grant sipas performances
Participim me donator 200,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Fond per financim me donatore te ndryshem
Totali 1,084,241.00 € 850,000.00 € 850,000.00 €
Pune Publike

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet. 100,000.00 € 200,000.00 € 200,000.00 € Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje pas demtimeve te
sezones se dimrit.

Rregullimi i murit te Lumit ne Puhovc si dhe te zona Industriale 200,000.00 € 300,000.00 € 0.00 € Rregullimi I shtratit te Lumenjeve
Ndertimi i Rrugeve ne Qytet,Kristal ne lagjen Lulajve 250,000.00 € 500,000.00 € 500,000.00 € Ndertimi I rrugeve te reja ne Qytet
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Trestenik, Ruhot, Lutogllavë, Qyshk,
Llabjan, Pavlan,Zahaq dhe Ramun faza e dyte 250,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin  Buqan, Nepole, Gllogjan, Llugagji,
Kosuriq,Qallapek dhe Doberdol 220,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Loxhë , Lloxhan, Zllapek dhe Graboc 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe fshatin Raushiq 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lybeniq, Ozdrim dhe Dubovë 240,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jabllanic e Vogël, Jabllanic e Madhe
Radavc, Novosellë dhe Brestovik      280,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin  Baran të Eperm, Kryshec , Rashiq dhe
Broliq 290,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Katund i Ri, Treboviq, Nakull, Bllagaj
Babiq ,Millovanc dhe Poqest 290,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Nabërgjan, Jabllanic e Leshanit,
Leshan , Ramun, Zahaq dhe Gllaviqic 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat



Ndertimi i rrugeve ne Rugove:
Varri I Sykyt Llaz Bellopaq
Podi I Jakupit Qafe Hajle
Koshutan Pepaj
Reke e Allages Pecaj
Gunishte
Qafe e Broqit
Kuqishte lagjja Bardhaj
Koshutan aneks I rruges se Lekajve

700,000.00 € 700,000.00 € 1,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Rugove

Ndertimi I rruges Xhemajl KADE -Brestovik  dhe rruga Freskia 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Ndertimi I rrugeve ne fshatra 0.00 € 3,000,000.00 € 3,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra, 100,000.00 € 250,000.00 € 200,000.00 € Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste ku zgjidhet
problemi  me qasje ne kanalizim kryesor.

Ndertimi i Ujesjellesave ne Stankaj,Pepaj,Malaj,Haxhaj 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e Rugoves

Shenjezimet ne Komunikacion. 40,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € Përmirësim i sinjalistikes në  Komunikacion, krijim i sigurisë
në Komunikacion.

Ndertimi I MUREVE Mbrojtese 30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese.
Rregullimi i shtratit te lumit Shushica 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullimi I Lumenjeve

Blerja dhe montimi I ashensoreve ne qender dhe rrokaqiell 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Sipas kerkeses se banoreve, paisje e ndertesave te vjetra
me ashensor

Ndertimi I shtatoreve Ibrahim Rugova,Skender Qeku,Xhemajl
Fetahaj,Agim Celaj,Bekim Berisha (Abeja) 330,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i shtatoreve per Deshmoret e Kombit

Ndertimi i impianteve neper Fshatra. 0.00 € 300,000.00 € 1,721,286.00 € Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e zeza ne
fshatrat e Komunes se Pejes

Totali 4,570,000.00 € 5,280,000.00 € 6,651,286.00 €
Komunitete

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Projekte per Komunitete ne fshatin Vitomirice 280,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e lagjeve dhe
fshatrave ku dominojne komunitetet.

Totali 280,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
Bujqësia

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Participime me fermer dhe donator 50,000.00 € 240,000.00 € 150,000.00 € Participime me donator dhe fermer per zhvillimin e
Bujqesise.

Kanale te ujitjes ne Fshatrat e Komunes se Pejes 700,000.00 € 300,000.00 € 350,000.00 €
Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë
fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 25 mije
metra kanale te hapura per ujitje.

Ndertimi i Pendes ne Vranoc,Nepole dhe Kosuriq 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I pendave
Totali 850,000.00 € 540,000.00 € 500,000.00 €
Çështje pronësore



Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Shpronësimi -Ekspropirimi 200,000.00 € 500,000.00 € 800,000.00 € Fond I shpronesimit konform planeve rregulluese
Totali 200,000.00 € 500,000.00 € 800,000.00 €
Zhvillim Ekonomik

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Projekte kapitale per turizem 100,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Projekte per turizem
Totali 100,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
Urbanizëm

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Gjelbrimi NE QYTET 50,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore.

Rregullimi i kanaleve te hapura 100,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne
mbrojtjen e ambientit.

Totali 150,000.00 € 200,000.00 € 300,000.00 €
Shendetësi Primare

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Ndertimi I ambulantes  ne Karagaç 150,000.00 € 150,000.00 € 0.00 € Ndertim I ambulantes ne Karagac
Ndertimi I Objektit per qendrim te perkohshem 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I objektit per personat qe nuk kane strehim
Renovime te objekteve shendetesore dhe hapesirave 70,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve shendetesore
Blerja dhe montimi I Rentgenit digjital 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € Blerja e Rentgenit te ri
Blerja e paisjeve mjekesore 40,000.00 € 0.00 € 0.00 € Blerje e paisjeve mjekesore
Ndertim I Urgjences 0.00 € 250,000.00 € 250,000.00 € Ndertim ne lokacion te ri.
Totali 470,000.00 € 400,000.00 € 250,000.00 €

Kulturë Rini Sport
Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Renovimi i Teatrit 300,000.00 € - € - € Renovim i Teatrit,dyshemeja,dritat skenike,perdet dhe
sistemi adioviziv.

Ndertimi I fushes faza finale ne Baran 200,000.00 € - € - € Permiresim i Kushteve ne Palester.
Ndertimi I Palestres se re ne Karagaç - € 300,000.00 € 300,000.00 € Ndertim I palestres se re ne Karagaç
Totali 500,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 €
Arsimi Parauniversitar

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Renovime te Shkollave 150,000.00 € 300,000.00 € 500,000.00 € Fond per renovime vjetore per mirembajtje
 sipas kerkeses.

Blerja e paisjeve per shkollen e muzikes 30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Finalizim i Projektit
Ndertimi i GJIMNAZIT faza e dyte 400,000.00 € 450,000.00 € 0.00 € Ndertim I Gjimnazit



Ndërtimi i Çerdhes ne Karagaç faza finale 170,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi i Qerdhes ne kete lagje krijon kushte per femijet
e lagjes Karagaçi

Blerja e paisjeve sportive per Sallat e Sportit ne Shkolla 70,000.00 € 70,000.00 € 100,000.00 € Pemiresim I kushteve per tu marre me aktivitete fizike.
Ndertimi i Sallave te sportit ne Leshan faza finale 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja
Ndertimi i punetorive ne shkollen profesionale Shaban Spahija 0.00 € 0.00 € 0.00 € Permiresim I kushteve per Arsim Profesional

Ndertimi I shkollave fillore 0.00 € 722,725.00 € 800,000.00 € Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te
Nxeneseve ne kete pjese te Qytetit

Ndertimi i Palestrave sportive 0.00 € 650,000.00 € 700,000.00 € Ndertim I Sallave te reja
Totali 970,000.00 € 2,192,725.00 € 2,100,000.00 €

Totali i investimeve Kapitale sipas viteve 9,429,241.00 € 10,662,725.00 € 12,151,286.00 €

9,429,241.00 € 10,662,725.00 € 12,151,286.00 €











2020 2021 2022
Pagat 15,679,898.00 € 16,009,892.00 € 16,160,741.00 €
Kapitalet 8,390,000.00 € 8,880,000.00 € 9,780,000.00 €
Mallera dhe Sherbime 3,224,359.00 € 3,400,000.00 € 3,470,000.00 €
Shpenzime Komunale 751,924.00 € 780,000.00 € 800,000.00 €
Subvencione 370,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 €
Totali 28,416,181.00 € 29,469,892.00 € 30,610,741.00 €



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

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

KOMUNA E PEJËS     MUNICIPALITY OF PEJA    OPŠTINA   PEĆ

DREJTORATI  PËR BUXHET DHE FINANCA

Zyra e tatimit në pronë Pejë

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu
Ndërtesa e Administratës
Email.Mentor.Berbati@rks-gov.net

Tel. 049 – 800 -703
044 – 433 -433

Pejë: 13.09.2021

Nga: Jeton Abazaj – Drejtor per Buxhet dhe Financa

Për: Asamblene Komunale

Lënda: Propozim për normën tatimore

Ne baze te Ligjit mbi tatimin ne prone Nr.06/L-005 Ministria e Financave, nëpërmjet departamentit
përkatës për tatimin në pronë, kryen vlerësim të përgjithshëm një herë në çdo tre (3) vjet ose një herë
në çdo pesë (5) vjet , detyrë e Asamblesë Komunale mbetet te caktoj normën tatimore.

Ligji ne fjale Neni 9 parasheh se Kuvendi komunal i çdo komune cakton normat tatimore për të
gjitha kategoritë e pronave, me përjashtim të kategorisë pronë publike, deri më 30 nëntor të vitit para
vitit të vendosjes së tatimit në përputhje me këtë Ligj. Kuvendi komunal duhet t’i rishikojë normat e
caktuara dhe të caktojë norma të reja tatimore, vetëm nëse një gjë të tillë e kërkojnë rrethanat.

Prandaj ne si ZTP ne baze te krahasimit te ngarkesës për vitet paraprake te dhe duke u ballafaquar
me reagimet e tatimpaguesve me rritjen e pershkallezuar te tatimit për parcelat e qe do te zgjate
edhe per dy vitet e ardhshme Asamblese Komunale te Pejes i:



Propozoj :

Qe normat tatimore te vitit 2021 te vazhdojn te jene te njejta edhe per vitin 2022

Arsyetim:

 Meqenëse vitin e kaluar kemi bere nderhyerje ne normat tatimore per tatim ne prone dhe MF
nuk ka bere ende ndonje vleresim te ri te pronave vleresojm se mund te vazhdojm edhe per
vitin 2022 me te njetat norma tatimore

Shtesë: Tabela e normave aktuale per tatim ne pronë:

KATEGORIA E PRONËS Norma tatimore

Për njësitë rezidenciale të objekteve 0.16%

Për njësitë rezidenciale të parcelave 0.15%

Për njësitë bujqësore të parclave 0.15%

Për njësitë bujqësore të objekteve 0.15%

Për njësitë komerciale të parcelave 0.17%

Për njësitë komerciale të objekteve 0.17%

Për njësitë industriale të parcelave 0.17%

Për njësitë industriale të objekteve 0.17%
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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 - 01648

Pejë, datë: 30 Qershor 2021.

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

Nga takimi i VI-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 30 Qershor 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, nënkryetari i komunës zFatmir

Asllani, 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. Ndersa si pike shtese do të jete edhe një projekt rregullore komunale për

njesinë administrative të dokumentave zyrtare dhe puna në zyre që e kemi dikutu edhe në KPF,

si dhe një pikë tjetër që është raport informativ nga DZHE për zhhvillimin ekonomik dhe

turizmin.

Znj. Mevlyde Idrizi: në piken të ndryshme i kam dy pyetje, për drejtorin e shendetësise dhe

kryetarin e komisionit për emertimin e rrugeve.
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Me 31 vota pro, u miratua ky:

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 Kornizës Afatmesme Buxhetore  2022 – 2024.
4. Shqyrtimi i propozimit të krytearit të Komunës për binjakëzim të Komunës së Pejës, me Komunën

Kurklareli – Turqi.
5. Shqyrtimi i propozimit për emërimin e Palestres së Sporteve në f. Zahaq, Komuna e Pejës, me emrin  e

futbollistëve të mirënjohur Fadil Muriqi, dhe  Xhevdet Muriqi”.
6. Marja e vendimit për kompenzimin e  kryetarëve të Këshillave Lokal në Komunën e Pejës, për

përiudhën 2020 – 2021.
7. Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të veprimit për ndikimin lokal në mjedis.
8. Formimi i Komisionit për hartimin e strategjisë së komunikimit.
9. Projekt rregullore komunale për njesinë administrative të dokumentave zyrtare dhe puna në zyre.
10. Raport Informativ nga DZHE për turizmin.

11. 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.

III. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore  2022 – 2024.

z. Jeton Abazaj: ky kab është preliminar, rriten pak investimet kapitale, ndërsa të mallrat dhe
sherbimet jemi shku me një rritje simbolike, ndërsa të subvencionet jemi keq sepse rriten vetem
1.45%, ndërsa pagat rritën vetem 0.5% të pjesa e përvojës së punës, ndërsa të tjerat pak a shum
njejtë mbesim, ju lus për bashkëpunim që ta planifikojmë buxhetin bashkarishtë.

z. Driton Sylqa: vitin e kaluar kam dhënë sygjerime edhe për kab edhe kam dhenë propozime për
planifikimin e buxhetit sa i përket zhvillimit ekonomik, por siq duket asgje nuk u marrë për bazë
nga ajo qka kam sygjeru; sipas meje KAB-i është dokumenti ma i rendësishëm që i paraprin
buxhetit, ndërsa buxheti si objektiv kryesore duhet ta kete zhvillimin dhe prosperitetin, mbi këtë i
kërkoj disa sqarime si: në fillim jepen të dhenat gjeografike dhe gjeologjike mbi toponimet, por
nuk e keni fut referencën e të dhënave që të jete document ma kredibil, sipas meje maja ma e
lartë në Pejë nuk quhet Guri i Verdhë por është Guri Kuq; PZHK dhe PZHU thuhet se janë në
procedur të freskimit kështu është shkruar edhe në KAB-in e vitit klauar, me sa di unë këto plane
janë në procedur të arzhurnimit, pra a ka ndonjë plan veprimit për azhurnimin e tyre dhe kur
finalizohet; të lista prioriteteve, prioriteti i parë ka të bëjë më investim në arsim (ndërtim dhe
renovim të shkollave), ndërsa prioritet i fundit është turizmi ndërsa në përshkrim thuhet ësë është
prioritet mbi prioritete, nese është kështu duhet listohet i pari e jo i fundit; a keni bërë ndonjë
matje të investimeve vitin e kaluar në sektorin e turizmit, herën e kaluar nuk kam marrë pergjigje
konkrete për këtë pyetje, si economist që jamë ju theme se turizmi nuk mund të mbeshtetet në
ndjenja dhe emocione porn ë parime ekonomike dhe teknologji informative; rritja e të hyrave
vetanake për dy vitet e ardhshme në kuot prej 11 - 16 % si dhe rritja e tatimit në pron prej 100%
deri në vitin 2024, pra do janë barrë shtesë për xhepin e qytetareve; si planifikoni ta bëni këtë
rritje të brutoproduktit vendor prej 20% për 4 vitet e mbetyura të planifikimit, në cilat
komponente mbeshtetet kjo rritje mbresëlënese?; vitin e kaluar kishim më shum donacione të
huaja se sa viti paraprak 20219, me qrast Zvicra është kampione, megjithatë tabela e
donacioneve ka nje defect teknik  sepse nuk perdor piken dhe presjen sipas standartit sepse
lexuesi thjesht nuk e din a behet fjal për njëmijë euro apo një million euro; të shpenzimet
kapitale thuhet se një pjesë do të shkojnë të zhvillimi ekonomik, në turizëm por pa dhënë detaje
tjera, pra cilat janë ato aktivitete që do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik deri në 2024 dhe sa
përqind të investimeve kapitale do të na i merr asfalti?; rekomandimi im i vitit kaluar që
investimi afatmesem të shkoj në teknologji informative nuk është marrë parasyshë nga
ekzekutivi, pastaj përkrahja e ekonomisë së gjelber nuk përfshihet në nëktë KAB, e që kjo është
kushti kryesor i MSA-së; pra unë nuk do japë më rekomandime sepse jam dekurajuar nga
shpërfillja por gjithsesi nese ju duhen ato jam i gatëshem që ta ofroj gadishmerin time si
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përfaqësues i subjektit Alternativa për qytetaret pa kushte. Z. Sylqa në fund shtoj s eku document
ka nevoj për lekturim.

z. Gëzon Berisha: fatkeqësishte kritikat dhe komentet e opozites nuk po mirrën për bazë, unë e
kam ngrit qështjen e rritjes se buxhetit për kanalizimet e ujrave të zeza, dhe nuk po shoh që ka
ndryshu diqka, një herë po investohet në asphalt e pas dy tri vite po duhet me prish asafaltin e me
bo kanalizimin, pse most ë bëhët një her kanalizimi dhe ujësjellsi e tani asfaltimi, apo tani po
bëhët për shkak që janë zgjedhjet afër; për bujqësi po flitet shum dhe po investohet fare pak, tani
i kan nda disa “koqake” me vler prëj  eurove me nga një pulë; për shkak te subvencioneve të
vogla për të ri, kemi ikjen e tyre nga vendi; edhe ndarjen e subvencioneve për familjet në nevojë
është shum e vogël sepse kemi shum familje që nuk kanë kulm mbi kokë, si rrjedhoj e kësaj do
votoj kundër.

z. Blerim Krasniqi: vertet edhe kërkesat edhe sygjerimet e opozitës nuk po merren për bazë sepse
edhe vitin e kaluar kam qenë pjese e degjimeve publiko mirpo rregullorja nuk po merret për bazë.

z. Nazmi Krasniqi: do ju sygjeroja që në KAB-in përfundimtar të orjentoheni më shum në investimet që
do bëni në vitin 2022 e jo në projëksionet 2023-24; në asfaltimin e rrugëvë po ka shum keqperdorime në
tenderet që po shpallën, sepse jëni tu shtru asfallt në prona private dhe me e keqja është se tani duhet me u
kompenzu, ju lutem që një pjesë e mjeteve të dedikuara për asphalt të shkojnë për kanalizime dhe për
bujqësi (penda dhe kanale të ujitjes); nuk po e shoh në këtë KAB qe ka mjete të ndara për ujësjellsin e
Lugut Baranit; të subvencionet me gjetë forma tjera me subvencionu, sepse në komuna tjera po
subvencionohen lindjet, pastaj ka komuna që ndajnë mjete për varrimin e të vdekurve, pra të kihen
parasyshë këto sygjerime.

z. Naser Gega: ky KAB edhe pse jo në detaje vërejta se po i parasheh shum qështje të rendësishme ne
komunën tonë, pra në degjimet buxhetore të jemi më të zëshem dhe ti kërkojmë qështjet që janë primare
për vitin e ardhshëm.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: në këtë document të rendësishem duhet ti kushtojmë më shum vemendje turizmit
sepse aty e kemi më shum kapacitetin edhe mundësinë, gjithashu ti kushtohet rendësi edhe bujqësisë, pra
të jemi unik në atq qka po kërkohet nga qytetarët.

z. Jeton Abazaj: për qështje teknike keni drejt se duhet me u lektoru, pjesa tekstuale mbetet e njejt
gjithmonë, të pjesa e teknologjisë informative kemi kufizime edhe prej thesarit edhe prej ASHI-së, po
jatohem që duhet ma shum me bon ë këtë drejtim, të dhanat makro i marrim prej KASH-it qeveritar dhe e
pjestojme me numrin e banorëve që e marrim prej entit të statistikave të Kosovës; pothuajse safaltimi i
rrugeve po perfundonë tash këtë mandate katër vjeqar investimet do të orjentohen tjetër drejtim; ata që po
japim subvencione për lindje dhe subvencione tjera e kan dyfyshin e subvencioneve krahasuar me
komunen tonë, edhe pse shum here kam kërku që me na rritë pjesën e subvencioneve mirpo nuk kam
marrë përgjigje positive; me donacionin e pulave nuk është mirë me qesh sepse dikush e mban familjen
me to.

Pas diskutimeve, me 20 vota pro, 5 kundëe, 6 abstenime (një me dorë), aprovohet Shqyrtimi i
Kornizës Afatmesme Buxhetore  2022 – 2024.
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IV. Shqyrtimi i propozimit të krytearit të Komunës për binjakëzim të Komunës
së Pejës, me Komunën  Kurklareli – Turqi.

z. Fatmir Asllani: është një komunë që kufizohet me dy shtete, Bullgarinë dhe Greqinë, kemi
patur nderin ti presim përfaqësuesit e kësaj komune të cilet janë shpreh të gatshëm për
bashkëpunim në shum fusha si bujqësi, turizem dhe arsim, 80% e popullsisë së saj janë banor me
prejardhje nga ballkani, pra na e kemi pru në kuvend për të fillu këtë nismë pastaj i ndjekim
procedurat e tjera për binjakëzim, edhe ata kanë filluar procedurat por që i kan më ndryshe se na.

Pas shpjegimit nga ana e nënkrytarit, me 29 vota pro (një me dorë), aprovohet propozimi i
krytearit të Komunës për binjakëzim të Komunës së Pejës, me Komunën  Kurklareli – Turqi si
nismë, pastaj pas takimit mes dy kryetarve serisht vjen në kuvend për miratim përfundimtar.

V. Shqyrtimi i propozimit për emërimin e Palestres së Sporteve në f. Zahaq,
Komuna e Pejës, me emrin  e futbollistëve të mirënjohur Fadil Muriqi, dhe
Xhevdet Muriqi”.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: dy përsona vertet meritorë, mirpo nese dikush ka njohuri për këto
emertime derisa njerzit e propozuar jan gjallë, a është në rregull si procedurë? sepse deri tani
kemi pasë emertime me emra të përsonalitetet që janë të vdekur, mos po na përqesh kush tani?.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: kemi shum rrugë dhe hapsira publike që jan emertu me emra të
njerzve që jan ende gjallë, pra nuk është hera parë.

z. Nazmi Krasniqi: gjithsesi pajtohem me këtë propozim, mirpo kisha pas deshirë që ajo sallë të
përfundoj sepse kan zgjatë punimet.

z. Naser Gega: a bënë vetem me qenë emir i Fadil Muriqit që është ikon apo kërkesa është për
dytë?.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: propozimi duhet votuar ashtu siq ka ardhë.

z. Blerim Krasniqi: hera parë që degjoj këtë emertim më dy emra dhe një mbiemer, është teper e
ngarkuar?.

z. Mentor Bajri: kish qenë mirë që me dy emrat e tyre me u emertu palestra sepse njerz meritor
dhe janë të asaj zone.
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Pas dikutimeve, me 31 vota pro (një me dorë), aprovohet propozimi për emërimin e Palestres së
Sporteve në f. Zahaq, Komuna e Pejës, me emrin  e futbollistëve të mirënjohur “Fadil Muriqi dhe
Xhevdet Muriqi”.

VI. Marja e vendimit për kompenzimin e  kryetarëve të Këshillave Lokal në
Komunën e Pejës, për përiudhën 2020 – 2021.

Kryesuesi dr Islam Husaj: ju e dini që ne i kem themelu këshillat lokal, mirpo po kemi problem
me bë kompenzimin e tyre, në bazë të UA për këshillat lokal dhe rregullorës sonë për këshilla
lokal, ku thuhet se ata do të kompenzohen për 6 takime brenda vitit (50 euro për takim), dhe për
këtë kompenzim duhet të marrim vendim ne kuvendi i komunës.

Pas sqarimit te kryesuesit, me 30 vota pro (një me dorë), merret vendim për kompenzimin e
kryetarëve të Këshillave Lokal në Komunën e Pejës, për përiudhën 2020 – 2021.

VII. Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të veprimit për ndikimin lokal në
mjedis.

1. Mentor Bajri – LDK;
2. Blerim Nikqi – AAK;
3. Drita Haxhiaj – PDK;
4. Blerim Krasniqi – LVV;
5. Driton Sylqa – ALT;
6. Gëzon Berisha – pavarur dhe
7. Shoqeria civile.

Pas propozimeve nga partit politike, me 29 pro (dy me dorë) u votua formimi i Komisionit për
hartimin e Planit të veprimit për ndikimin lokal në mjedis, me përbërje si më lartë.

VIII. Formimi i Komisionit për hartimin e strategjisë së komunikimit.

1. Mikete Hajdari – LDK;

2. Lulëzim Blakaj – AAK;

3. Ukë Selimaj – PDK;

4. Mevlyde Idrizi – LVV;

5. Driton Sylqa – Alt;
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6. Gëzon Berisha – i pavarur dhe

7. Shoqeria civile.

Pas propozimeve na partit politike, me 29 vota pro aprovohet formimi i Komisionit për hartimin

e strategjisë së komunikimit, në përbërje si ma lartë.

IX. Projekt rregullore komunale për njesinë administrative të dokumentave zyrtare dhe
puna në zyre.

Kryesuesi dr. islam Husaj: fjala është për një draft rregullore e cila parasheh që komuna të menaxhoj si
duhet ne bazë të ligjeve dhe UA për dokumentet që vinë në komunë, duke fillkuar nga pranimi i tyre,
protokollimi, ruajtja dhe arkivimi i tyre, pasaj cilat dokumente duhet ruajtur më gjat cilat jo, kjo rregullore
i parasheh këto. Ky draft pas votimit në parim shkon në diskutim public për 14 ditë.

z. Nazmi Krasniqi: a ka qenë i njoftum propozuesi për seancë për me dhënë ndonjë sqarim, pse nuk ka
marrë pjese zyra ligjore?.

z. Fatmir Asllani: ne e kemi patur obligim që nga viti 2011 me pasë këtë rregullore, sa kam qenë une
drejtor administrate ka fillu me u bë draft kjo rregullore dhe është punu shum në të, pra kjo rregullore
është e brendshme dhe e kemi obligim më e aprovu.

Pas diskutimeve, me 23 vota pro dhe 5 abstenime u aprovua në parim rregullorja komunale për njesinë
administrative të dokumentave zyrtare dhe puna në zyre, e cila japet në diskutim public për 14 ditë.

X. Raport Informativ nga DZHE për turizmin.

Drejtoresha e DZHE, znj. Lendita Muhaxheri: në drejtoratin tonë janë të shpallur dy tendera me

projekte për promovim dhe shtigje të ngjitjes, ndërsa tri projekte tjera janë në proces të

tenderimit (esplorimi i kulturës së pejës më me bicikleta, promovimi dhe sinjalizimi turistik,

panairi turizmit dhe agro turizmit), ndërsa projekti i mirëmbajtjës së shtigjeve malore ka qenë i

tenderuar dhe është në përfundim e sipër; dy projekte tjera që kan filluar në fund të vitit 2020

janë trashigimia kulturore sëbashku me komunen e Gucisë është në implementim, ndërsa edhe dy

projekte tjera me komuna të Malit Zi janë dorzuar me 25 qershor ndërsa dhe dy tjera ndërkufitare

me Shqipërinë dorzohen me 14 korrik. Ndërsa me GIZ-in e kemi projektin ndërkufitar “Majat e

Ballkanit”, gjithashtu kemi projekte me Sëis Contact, CDF dy projekte; kemi 260 biznese të reja

te regjistruara gjat gjashtë mujorit të parë, 50 licena të taxive, 4 licenca ato taxi, 80 licensa te

alkolit, 38 vertetime per pensione.
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Te ndrysheme:

1. Mevlyde Idrizi: kërkes për emertimin e parkut të lodrave të varrezat e kakariqit me emrin e ish

profesoreit “Nuredin Sadikut”, sportist Pejan kërkes për komisionin e emertimit të rrugëve, dri

ku ka shku kjo procedurë?; 2. Pyetja për Petrit Locin, për qështjen e Mamografit, kur do

funksionalizohet, sepse që dy vite është ble?

z. Atdhe Berisha (kryesues i komisionit për emertime të rrugeve: po e kem pranu kërkesën e juaj

për at emertim, ende nuk jemi taku si komision, momentin që do të takohem do ta shqyrtojmë atë

kërkesë.

2. dr.sc. Bashkim Lajqi: pse po lejohet levizja e makinave në qender të qytetit, edhe pse është shtruar

me kocka prap po vazhdon uzurpimi i prones publike aty sidomos me karrika të lokaleve; si dhe të

shtatorja e Jusuf Gërvallës nuk është i shkruar emri tijë, pse?.

3. dr. Zize Hakaj Veselaj: kur do të bëhët furnizimi me insulin sepse ka shum mungesë.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: furnizimin me insulin e bënë eksluzivisht MSH, që tre muj nuk ka insulin në

Pejë as askund në Kosovë, nuk po gjinden as në barnatore.

4. z.Gëzon Berisha: të bëhët një listë për ato barna që japen falas dhe të dihet kush po i keqpërdor ato,

sepse unë as shiring në Ambulant në Fidanishte nuk gjeta.

5. z. Nazmi Krasniqi: në material na kan ardhë dy vendime që i ka kthy MAPL-ja, si vendime të pa baza

që i ka marrë kuvendi komunal, pse nuk po shqyrtohen ato në këtë seancë, cila është arsyeja?.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: janë ardhë me material sepse materiali dergohet 7 dit para seance, mirpo ato

vendime janë kthy në rishqyrtim, ndërsa ryshqirtimi duhet të bëhët pasi të sigurohen të gjitha dokumentet

nga drejtoritë përkatëse, ndërsa këto për ryshqirtim kanë ardhë vonë, por do ti kemi në seancën tjetër.

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

Kliko: https://youtu.be/2Mn19za9VGU
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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 12:40 h.

Procesmbajtjësi, K R Y E S U E S I ,

Z. Avni Gashi Dr.Islam Husaj
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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S

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

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

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ

KUVENDI I KOMUNËS PEJË

I.Numër: 060/01 - 73932

Pejë, datë: 02 Gusht 2021.

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

Nga takimi i VII-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 02 Gusht 2021., me

fillim në ora 10:00 h.

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë.

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

nënkryetari i komunës z. Fatmir Asllani, 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 32

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

vendos në rend dite.

z. Gëzon Berisha: unë kam pritë që në rend dite të futet edhe nje pikë ku kryetari do të na

informoj në lidhje me arrestimet që po ndodhin në komunën e Pejës.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: në fund të takimit e kam një qështje me diskutu, për një material që

ka ardh diten e premte, një kërkesë për riemrimin e një rruge.

Me 31 vota pro, u miratua ky:
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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: 31 Maj

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.

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. Pezullimi i vendimit Nr.18/2021 dhe vendimi 14/2021 të Kuvendit të Komunës së Pejës.

16. Rekomandimi nga Kom. për emertimin e rrugeve, për riemertimin e një pjese të rrugës

Pejë – Prishtinë, me emrin e heroit Skender Çeku.

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

rënditje siç janë pranuar.
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

Në takim munguan z. Milazim Shala dhe z. Faik Zekaj.

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

Nuk pat.

III. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me

datë: 31 Maj 2021.

Unanimisht pa asnjë vërejtje u aprovu procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur

me datë: 31 Maj 2021, ndërsa procesverbali i takimit të fundit (30.06.2021) nuk është kryer ende.

IV. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.__/2021 për Njësinë Administrative

të dokumenteve dhe punën në Zyre, pas procedurës së diskutimit publik.

z. Pandeli Rugova: kjo rregullore është propozuar nga zyra ligjore, normalisht e kemi punuar me

AKK dhe me MAPL, kështu kemi krijuar një koncept document  dhe ka dal si një model

rregullore për të gjitha komunat e Kosovës, më këtë rregullore rregullohet qështja e pranimit,

dorzimit dhe arkivimit të dokumentave, si dhe mbamendja e institucionale, Komuna Pejës ka dy

të punësuar dy zyrtar të arkivit, pas miratimit në parim është mbajtur diskutimi public për këtë

rregullore ku kan qenë pjesmarrs 28 persona, dhe mbi këtë është kriju raporti për këtë rregullore

sipas sygjerimeve të MAPL-së, vrejtëje me shkrim nuk kemi pasë pos atyre që jan dhenë atë ditë

në diskutim public e që janë pasqyru në procesverbal. Kërkoj nga ju që ta aprovoni këtë

rregullore.

Pas diskutimeve, me 28 vota për, miratohet Rregullorja Nr.__/2021 për Njësinë Administrative

të dokumenteve dhe punën në Zyre, pas procedurës së diskutimit publik. (kjo pikë u votua me

dorë sepse nuk ishte paraqitur nga rexhia për shkak të disa problemeve teknike).
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V. Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Pejës për

vitin 2020.

z. Nazmi Krasniqi: edhe pse auditoret po e ndryshojne formen dhe mënyren e auditimit, prap në

këtë raport ka të gjetura të cilat janë pasqyru, edhe pse ky raport është i pa kualifikuar me not

kaluese prap ka theksim të qështjes, kryesisht të pagesat që janë bërë nga kategoria mallra dhe

meditje e që në faktë është dashtë më u bë nga kategoria paga dhe meditje, ndërsa të investimet

kapitale në katër raste kemi gjetje se projektet kanë fillu vetem me paramasë dhe parallogari e që

realisht ka tejkalime ne këto paramasa dhe parallogari; ndërsa në dy raste tjera komuna ka bërë

investime ne ato dy vende në prona private  e jo publike dhe pastaj u shpesh here ato prona duhet

me u kompenzu; të dosjet e tenderit ka gjetje se operatori u caktu me te njofshem e jo në bazë të

rregullave edhe kjo është gjete si shkelje në një rast; kemi të gjetura edhë te subvencionet, pastaj

një nga një me rend z. Krasniqi i përmendi të gjeturat e Auditorit të Përgjithshëm, dhe në fund z.

Krasniqi theksoj se edhe të realizimi i sygjerimeve të vitit të kaluar janë të parealizuara 7 të

gjetura, të realizuara 5, ndërsa dy të tjera nukë janë përfshi, pra nuk janë arriit as 50% me u

realizu e atyre të gjëturave të vitit paraprak.

z. Driton Sylqa: vlenë të theksohet se të gjitha gjetjet e auditorit janë pranuar nga personeli

pergjegjës dhe menaxhmenti prandaj nuk do ti komentoj këto gjetje, por do të jap një vlersimn të

përgjithshëm, ku për shum gjetjë paraprakishtë janë dhenë sygjerimë na ana jonë në kuvend por

nuk janë përfill nga ekzekutivi, bie fjala për subvencione, vonesa në pagesa, trajtimi i barrërave

me afat të skaduar etj; prandaj ju sygjeroj që të merrni leksion nga ky dokument si dhe nga

këshillat dhe sygjerimet që vijnë nga ky kuvend qofshin edhe ato nga opozita; kryetari si zyrtari

kryesor financiarë duhet marrë përsipër ristrukturimin e kabinetit të tij, ndërtimin e një ekipi

kompetent dhe monitorues për secilen procedur të shpenzimin të paras publike, rorganizimin dhe

kontrollin e punëve të kryera.

z. Gëzon Berisha: po ndalna të asfaltimi i rrugëvë në prona private, ata në një të ardhme kan me

na paditë për kompenzime sepse nuk po kryhet procedura deri në fund se kush po i dhuron ato;

ndërsa kemi edhe gjetje të menaxhimi i kontratave sepse janë pagu edhe pozicione që nuk janë

kry ende; pastaj kanë fitu subvencione ojq-të që nuk kanë ofru as raport se a janë përmbyll edhe

realizu projektet e mëparshme si dhe përmbushjen e kritereve të parapara; pastaj kemi gjetje edhe

të vonesat në pagesa për ato kompani që nuk janë të klanit të LDK-së.
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dr.sc. Bashkim Lajqi: në bazë të këtij auditimi kjo qëverisje ka nise me u lazdru dhe nuk po i

degjonë këshillat dhe sygjerimet e opozitës.

z. Naser Gega: na e degjum këtu se u tha kryetari dhe e kzekutivi e kanë pranu këtë raport dhe do

mundohen që gjetjet me i zbatu, mirpo mos të presim se ndonjëher nuk do të kemi të gjetura të

auditorit; duhet të ndalem të gjetja e pagesave të shujtave për mesimdhënës nga një kategori

tjetër, ne shum mire e dime se më mirë ështe kjo të gjindet si e gjetur se sa ato mjete të shkojnë

për avokatë kur të na paditin mësimdhënesit në gjykata, ashu siq ka ndodh me pjesen e dyte;

gjetjet tjera që mund të përmiresohen kërkoj na kryetari dhe ekzekutivi që të kihen parasyshe dhe

të adresohen.

z. Jeton Abazaj: pajtohem me një pjese te madhe te sygjerimeve dhe kritikave të juaja; opinion i

auditimit është i pamodifikuar, pa theksim të qështjes, ndërsa vitin e kalur ka qene me theksim të

qështjes, pra këtë vitë është më i mir opinion i auditorit, ndërsa ajo që nuk është theksu qështja

ka të bëjë me ekzekutimin e 20.000 euro të shujtave për disa mesimdhënës që nuk kan patur

durim me pritë, po mos ti kishim pagu ato 700.000 euro të shujtave sot do te kishim mohim apo

kaulifikim të opinionit të auditorit, e që kjo kish me na kushtu shum rënd e që i kishim humb

donacionet për dy vite. Këtë vit po zotohem që kemi me kalu 60% e rekomandimeve të auditorit.

Ndërsa me tutje drejtori z. Abazaj ju përgjigj secilit ne detaje ne lidhje me raportin e auditorit.

VI. Informatë mbi Qarkoren e dytë Buxhetore.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: ende nuk na ka ardh qarkorja dyte nga ministria, është hera e parë që

po vonohet kaq gjatë, tani fatkeqësisht na shtyhen edhe degjimet buxhetore, sepse herave te

kaluara na degjimet vetem se i kemi pas mbajtë në këtë përiudhë.

z. Jeton Abazaj: qka do që vonohet pas sotit kjo qarkore shkon disfavor të aprovimit të buxhetit,

shpresojmë qe nuk do të na vonojnë më.

VII. Raporti informativ Janar – Qershor 2021 i KKSB-së.
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z. Nazmi Krasniqi: krahasuar me raportin që na ka pas ardhë në KPF, ky është ma i plotë, sikurse

procesverbal, po me intereson a ka ndonjë rezultat konkret të qështjeve të diskutuara nga ky

këshill.

Znj. Mevlyde Idrizi: në KPF e kemi patur një raport me 2-3 rreshta, tani po i shoh disa

procesverbale, na realisht jemi msu me pas një raport ma te gjerë, dhe me u pa se sap o

përmirsohet gjendja e sigurisë për qytetarët.

z. Gëzon Berisha: kalushmeria e testit shtetror për nxënësa është e vogël 57.89%, ku qendron

problemi?.

z. Driton Sylqa: këtu janë tri takime të përfshira, mu me intereson me ditë këto tri takime a

mbahen në baza mujore apo thirren aty për aty?.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: u pergjigj se mbahen 6 takime mbrenda vitit, duke i shtjelluar

rrethanat dhe nevojat e kohes qfare janë.

z. Besim Avdimetaj: viti akademik i kaluar ka qene shum i rëndë për shkak të pandemisë që po

kalojmë, ndërsa sa i përket cilësisë i kemi dy raporte, testi i arritshmerisë që organizohet nga

komuna, ky rezultat në Pejë është 1% ma i lartë se komplet në nivel vendi që është 53%, ndërsa

testi i maturës organizohet nga MASHT për maturantat, edhe këtu e kemi 77% e që i bjen 2% ma

shum se rezultati në nivel vendi, Peja që 8 vite 2 ose 3% e ka kalu mesataren ne nivel vendi.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: pajtohna me parafolsit se ky raport është shum i zbehtë, nuk ka data, kisha

pasë deshirë që ky raport me qenë ma përmbajtësor.

VIII. Raporti informativ i punës së ekzekutivit për gjashtëmujorin e parë 2021.

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: prezantoj para asambleisteve ne detaje punën e ekzekutivit për

gjashtëmujorin e parë 2021 për secilën drejtori, këtë raport e kanë marrë me kohë të gjithë

asambleistet.
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Znj. Vjendita Kelmendi Gergoci: rr. Gavriel Dara i Riu, a planifikohet me u shtru sepse jan disa

familje aty?; qka parashihet me ndoh me kanalin e hapur të shkolla Dardania; në Graboc uji i

kanalizimit kalon mbi tokë kur do të rregullohet?.

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: po do te asfaltohet tani sepse ma heret kane qene një problem i

vogel si kontest pronsor.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: normal që shihet që është punu, pork a mujt edhe ma shum, punët në

qënder të qytetit zgjaten shum, sa keni mendu ju për me kriju staza të biciklistëve spaku në këtë

qënder?.

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: as na nuk jemi fort të kënaqur me operator mirpo nuk kemi

tjeter, sepse me ligjin mbi prokurimin kryetari nuk ka ingerenca me caktu operator, sa i perket

sheshit ka pase pak vonesa nga opeatori mirpo shpejt ka me perfundu ai shesh.

Znj. Mevlyde Idrizi: bazeni të parku është rregullu por nuk po mirbahet dhe ka rrezikshmeri me

ra fëmijet; kur fillojnë punimet për problemin e shirave atmosferik ne lagjen Dardania në rr. Sali

Çekaj.

z. Gëzon Berisha: gjatë këtij mandate asnjëher kryetari nuk na thirri shefin e prokurimit me na

tregu se qka po ndodh në prokurim, pastaj kryetari vet i zgjedh operatoret, e jo ashtu siq tha;

normal që ka patur investime kapitale, por gjethqka mbrapsht u punu e jo ashtu siq duhet; të

bujqësia jan shpenzu vetem një pjese e atyre që janë planifikuara.

z. Blerim Krasniqi: vjet kam marrë pjesë ne degjime buxhetore, disa kërkesa të qytetareve janë

anashkaluar edhe pse na si komision i kemi shti në proces (ura mes dy Vranocëve), edhe disa

kërkesa të opozites nuk po hynë në plan buxhet.

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: kjo urë nuk është bo se Deçanit nuk i kalu projekti në MAPL,

sepse këtë project kem pas me bo si marrëveshje bashkëpunimi ndërkomunal, ndërsa ndonjë

project tjeter nuk është kry vetem nese ka pasur problem pronsore; qështja që po e thot Gëzoni

nuk qendron se ndertimi trotuarit të Gjimnazi është bo njëherë sepse ska qenë e planifikum

ndriqimi, pastaj është kërku ndriqimi nga qytetarët dhe është bërë, kanihere duhet me prish e

mbaru por me rendësi ato punë me qenë në funksion të qytetareve; për rr. Sali Çekaj e kemi

angazhu ingjinierin me bo projektin për me bo zgjedhjen aty.
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z. Driton Sylqa: pse në këtë raport nuk aplikohet nje standart unik për të gjitha drejtoratet, me

tutje z. Sylqa në detaje japi komentet e tij për këtë raport, duke përmendur secilin drejtorat.

z. Naser Gega: me ndertimin e shetitores buze Lumbardhit dhe Kapeshnicë është tu ndodh një

mrekulli sepse ka qenë ënderr e kahmotshme e të gjith qytetarëve. Prizrenit 8 milion euro po i

shkojnë suficit na aq kemi investime kapitale.

Znj. Albulena Mujaj Bajraktari: Peja është e bukur por kryetari me punën e tij po e bënë edhe më

të bukur, prandaj faleminderit kryetar.

z. Nazmi Krasniqi: unë e di që kryetari duhet me i përmend te mirat, mirpo nuk po e përmend

ndonjë deshtim mirpo gjithonë fajin e hudhe dikund tjetër si operatorve ashtu edhe ministrisë,

pastaj për qerdhe që i pate premtu ne çdo bashkësi lokale nga një a ke ndërtu dhe një e ke rrenu.

z. Gazmend Muhaxheri: duke ju përgjigjur Nazmiut, u shpre se ka projekte që po vanohen në

realizim e nuk është vetem ujësjellsi i Lugut Baranit, por edhe dy salla të sporteve (Zahaq dhe

Loxhë) të cilat janë financuar nga ministria, e që për katër vite jan ndrru katër ministra e secili

prej tyre ose e ka ridestinu atë buxhet ose e ka shkëputur memorandumin; sa ju përket

kanalizimeve janë problem i tër komunes jo vetem i një lagje, mirpo kemi bërë investimin më të

madh ndonjëher në impiantin e ujrave të zeza me vlerë 23 milion euro , pastaj sfid në të ardhmen

na mbehtet ndërtimi i katër impianteve në rajone të ndryshme të pejës të cilat kan vlerë secili nga

10-11 milion euro.

IX. Raporti informativ mbi përformancën e Komunës për vitin 2020.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: raporti si i tillë ende nuk është përfundu sepse ministria e merr dhe

pastaj e kthen vlersimin për atë raport, gjdo të dhënë që e plotësojmë në këtë raport na duhet me

ju bashkangjitë dokumentin përkatës, si deshmi që është përmbush ai indikator.

z. Gazmend Muhaxheri: i kemi 19 indikator të përformancës që janë të matur dhe që jemi në garë

me komunat tjera sepse është e hyrë shtesë që merr komuna, për 2020-tën kemi mbrri që 100%

me qënë i përmbushur indikatori i pergjegjeve dhe lendeve të shqyrtuara në administratë;

transparencen e kemi në nivel të mirë sepse monitorohem prej tri ojq-ve duke e përfshir edhe

USAID-in; të projektet e sallave të sportit i kemi pasë të listuara edhe ne kultur rini dhe sport

edhe me arsim kështu që i kemi rregullu sepse nuk kanë qene vetem ne kuadër të DKRS-së;
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rrugë të asfaltuara i kemi 664 KM nga 880.9 KM që llogaritet që i ka territori i Komunës së

Pejës, dhe kështu me radhe kryetari Muhaxheri i shtjelloj rend me rend indikatorët e paraparë.

X. Informatë për përfundimin e vitit shkollor – testit të arritshmerisë dhe testit

të maturës.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: paraprakisht drejtori na informoj për këtë pikë sepse pati pytje të tilla.

XI. Shqyrtimi Informatës finansiare të komunës përpëriudhën Janar – Qershor

2021.

Edhe kjo pik e rendit të ditës u kalua me pak diskutim sepse anëaret e kuvendit kërkuan ashtu

pasiqë e kan lexuar këtë pikë paraprakishtë dhe i kanë informatat e duhura.

XII. Shqyrtimi i Draft Strategjisë për Shërbimet Sociale në Komunën e Pejës.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: theksoj se kryetari e ka themelu nje komision për hartimin e kësaj

draft strategjie, e që ky komision ka punu intenzivisht në këtë qështje; kur e kemi nda na

drejtoratin e shendetësisë në njëran anë dhe drejtorati i mirqënies sociale në anën tjetër është

thënë nga qeveria se 3% e buxhetit të komunave do të shkojë për shërbime sociale, mirpo në

buxhetin për 2021 nuk është parapa kjo ndarje, dhe as drejtoria e as organizatat që merren me

shërbime sociale nuk kan buxhet me i kry këto punë, tu u nis nga ky fakt Drejtoria për Mirëqenie

Sociale DMS bashkë me organizatat që i ofrojnë këto shërbime në Pejë përmes një donatorit

është punuar strategjia për përmirësimin e shërbimeve sociale në Komunën e Pejës. Me tutje

kryesuesi shtoj se ky document është i pari kësilloj në Kosovë, dhe normalisht presim sygjerimet

e juaja, pastaj e votojm në parim dhe e japim në diskutim public prëj 14 ditësh.

Znj. Mevlyde Idrizi: në kpf janë lexu objektivat e përgjithshme e që janë gjashtë sosh (të cilat i

lexoj me rend), kemi pase munges të dokumentacionit atë dit, mendoj që duhet votuar për ta

dhënë në diskutim publik.
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z. Driton Sylqa: më vjen mirë që vrejtet e mija nga KPF-ja janë inkorporu në këtë draft, mirpo

verëjtjet tjera teknike dhe gjuhësore.

Pas diskutimeve, me 22 vota pro u miratua në parim në draft Strategjia për Shërbimet Sociale në

Komunën e Pejës, e cila jipet në diskutim public prej 14 ditësh.

XIII. 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.

z. Gazmend Muhaxheri: ajo është rrugë e shtruar mirpo ministria e ka kthy sepse nuk ka qenë e

shpallne në interes publik, dhe tani me i kry procedurat e metutjeshme na duhet me shpalle

interes publik.

z. Nazmi Krasniqi: shum herë e kemi cek që nuk duhet ekzekutivi me pru kuvendin në lajthitje,

shpesh po ndodhin këto, edhe një fakt po vertetohet se në të shumtën e rasteve asfaltimit po bëhët

në prona privata e që tani po kemi pasoja si kjo.

Pas diskutimeve, me 17 vota pro, 5 abstenime aprovoheti propozimi i kryetarit dhe DÇPJ-së 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.

XIV. Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit.

1. Islam Husaj - Kryesuesi

2. Albulena Mujaj Bajraktaraj - LDK

3. Ardian Berisha - AAK

4. Drita Haxhiaj – PDK

5. Blerim Krasniqi – LVV

6. Driton Sylqa – ALT

7. Gëzon Berisha – i pavarur

8. Shoqeria Civile
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Propozimet për Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit u votuan me 22

vota pro (një me dorë) nga anëtaret prezent në përbërjen si më lartë.

XV. Pezullimi i  vendimit Nr.18/2021 dhe vendimi 14/2021 të Kuvendit të

Komunës së Pejës.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: vendim 18/2021 që është marrë për ndrim të pronave por që ka qenë

barrë tatimore, komuna i ka kry të gjitha procedurat dhe ëshë liru nga ajo barrë, por nuk ka

mundur me sjellë për shkak të procedurave që janë tu u kry në kadasder, kështu që kërkoj nga ju

ta pëzullojmë deri në plotësimin e dokumentit dhe pastaj ti vazhdojme procedurat tjera normal

nese vjenë ligjshmeria nga ministria.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: vendimi nr 14/2021, që është që ministria ka kërkuar që një pronë

para se të ipet në shfrytëzim afatshkurtë, paraprakisht është dashtë që me qëne në një listë e

aprovuar në kuvend në fillim të vitit, edhe pse këto prona kanë qëne një herë te dhanuna por prap

duhet me qenë në listën paraprake, edhe këtë vendim po kërkoj nga ju që ta pezullojmë deri në

kryerjen e procedurave normale që duhet ndjekur.

z. Nazmi Krasniqi: sigurisht është fjala për parkingjet, qka do të ndosh deri në kryerjen e këtyre

procedurave?.

z. Gazmend Muhaxheri: për shkak të pandemis ju është zgjatë afati deri në përfundim të

procedurave më kushtet që i kan patur deri tani.

z. Ukë Selimaj: qka po ndodhë me parkingjet private nder Hotel Dukagjinin, që i shfrytzojnë

hapsirat publike pjeset e shetitores, pra për parking me pagesë.

Këto dy vendime unanimisht nga antarët prezent u votua që të anulohet deri në kryerjen e

procedurave të parapara.

XVI. Rekomandimi nga Kom. për emertimin e rrugeve, për riemertimin e një

pjese të rrugës Pejë – Prishtinë, me emrin e heroit Skender Çeku.
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Kryesuesi dr. Islam Husaj: Skender Çeku është hero i shpallur me dekretin e Presidentit të

shtetit, një njëri me vlera të larta, ndërsa qështja e emerimit i ka disa pengesa e që sebashku me

juve do mundohem me i gjetë një zgjedhje, ky propozim do të duhej të vinte nga DPKSHP si dhe

duhej marrë spari pelqimi për ndërrimin e emrit, me arsyetim se pse po ndërrohet ai emer; e dyta

na e kemi në UA 2014/19, i cili në nenin 5 thot se emri ekzistues nuk dyfyshohet brenda territorit

të komunës dhe neni njejtë pika 1.9. thot se emri njejtë në zonat e ndryshme të qarkullimit publik

nuk lejohet, pastaj kur ndahet kjo pjesë e rrugës duhet patur kodin e veqant. Kryesuesi shtoj se

unë po propozoj qe megjithatë me konsultu MAPL-në njëher dhe pastaj në shtator me pru në

kuvend këtë pikë?.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: edhe unë pajtohem me atq që e the, se ma mir me shku në bazë të

rregullave se sa me bo ndonjë gabim, pra ma mirë me u shty dhe me u rishiqu kjo qështje.

z. Ukë Selimaj: meqense është kërkesë e kryetarit te komunës na ish dashte që me marrë

parasysh dhe me votu ne kuvend, pastaj ministria vendos për ligjshmeri ose jo.

Znj. Mevlyde Idrizi: edhe pse propozimi i kryetarit është i pelqyshem, mirpo ma mirë është që

me lënë për ma vonë që mos te kemi ndonjë problem, përndryshe unë nuk kam vot kundër për

asnjë deshmor.

z. Naser Gega: na ti krym procedurat tona pastaj ministria vendos, çdo respekt dhe lavdi për

heroj.

z. Blerim Krasniqi: me gjithë respektin, na nuk ish dashte me bërë hapa te ngutshem, frikohem

mos po na kthehet mbrapsht e pastaj degradohet ky emer.

z. Nazmi Krasniqi: ndoshta po e dimë që po bëjmë pakëz shkelje, por meqënse bëhët fjalë për

hero të kombit ne e votojm si grup, pastaj ministria vemndos më tutje.
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Pas diskutimeve, me 21 pro, 1 abstenim u votua me dorë (sepse nuk ishte në rend dite)

rekomandimi nga kom. për emertimin e rrugeve, për riemertimin e një pjese të rrugës Pejë –

Prishtinë, me emrin e heroit Skender Çeku.

XVII. Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga

anëtarët, në atë  rënditje siç janë pranuar.

Znj. Mevlyde Idrizi: kërkesë për sinjalizim në komunikacion të shkolla speciale; kërkesë për

renovimin e Shkollës Ramiz Sadiku, si dhe vendosjen e disa kamerave; kerkesë për drejtorin e

administratës për shtimin e numrit të punëtoreve të sherbimi i kadasdres sepse ka fillu legalizimi

i banesave.

z. Gazmend Muhaxheri: problemi të sherbimi kadasdres qendron se zyrtari pergjegjes ka pasëord

dhe nuk e ndan me askënd tjetër, tani jemi tu u mundu me mujte me i vertetu me vule të

administratës fletëposedusen dhe kopjen e planit, pastaj nese na lejojnë agjencioni kadastral me

pase edhe një qasje atëher na e marrim edhe një punëtor shtesë; ajo shkoll ka qenë e renovuar një

ndër të parat por tani do e planifikojmë për mandatin tjetër me renovu; na i kemi qite polict e

shtrir aty të shkolla speciale nën përsion të banorve, sinjalizim nuk kemi drejt aty ministria duhet

me i rregullu.

Dr. Zize Hakaj Veselaj: në ambulanta kemi mungesë të materialit shpenzues, sistem dhe

infuzion, ju kisha lut me bë një zgjidhje.

z. Gazmend Muhaxheri: edhe pse është obligim i MSH-se furnizimi me materiale shendetsore,

na u mundum me e qitë një tendër për këtë qështje tani se di qka bëhët, sepse ka personel

mjeksor që i jap 150 infuzione në ditë, vertet ata janë heronjë.

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

Kliko: https://youtu.be/aCAwg0Txv-s?t=3780
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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 13:20 h.

Procesmbajtjësi, K R Y E S U E S I ,

Z. Avni Gashi 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 politik të Komunës së Pejës me 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 një rëndësie te veçantë për te pasur një shoqëri te shëndoshë.

FALËNDERIME

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

Një falënderim  i veçantë shkon edhe për Projektin ALVED “Fuqizimi i zërave lokal për zhvillim
te barabarte“ te zbatuar nga Peacefull Change Initiative (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 Pejës janë gjithëpërfshirëse, të larmishme, të shpërndara në
territorin e komunës, në përputhje me nevojat e te gjitha komuniteteve pa 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. Komuna e Pejës
maksimizon efiçiencën e përdorimit të burimeve për një mbulim sa më të mirë të nevojave
materiale të tyre, si dhe një mbulim më të plotë me shërbime të tjera të përkujdesit shoqëror duke
vënë në dispozicion burime njerëzore, materiale dhe financiare të mjaftueshme 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 që nevojitet për t’iu
siguruar njerëzve burime dhe mundësi për një jetë të kënaqshme dhe produktive.

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 ku neni 17 i këtij ligji radhitë kompetencat vetanake të komunave,
duke përfshirë edhe ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale,
siç është përkujdesja për të cenueshmit, strehimi familjar, përkujdesja ndaj fëmijëve, përkujdesja
ndaj të moshuarve, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e këtyre qendrave për përkujdesje,
punësimin, pagesën e pagave dhe trajnimin e profesionistëve të mirëqenies 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 drejtori

1 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530#
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përkatëse 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 paraqitur metodologjia 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 si dhe 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 Peacefull
Change Initiative (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.

2 https://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
adekuate për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
ka nxjerre një numër te gjere Rregulloresh 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 për Përkujdesjen dhe Mbrojtjen e Fëmijës – Me këtë rregullore
përcaktohen rregullat dhe procedurat për përkujdesjen 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.

6 Legjislacioni 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 shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera
të mirëqenies sociale, siç është përkujdesi për të cenueshmit, strehimin familjar,
përkujdesin fëmijnor, përkujdesin për të moshuarit, duke përfshirë regjistrimin dhe
licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse, punësimin, pagesën e rrogave dhe trainimin e
profesionistëve të mirëqenies sociale.

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:

12 https://kk.rks-gov.net/peje/intergrime-e-diaspore/
13 https://kk.rks-gov.net/peje/shendetesi-dhe-mireqenie-sociale/
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5. GJENDJA AKTUALE NE 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 numër
i banorëve 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 ndryshe se 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 rritjes se buxhetit për Drejtorinë
e Mirëqenies Sociale ne mënyrë qe te jete e gatshme te ofroje shërbime sociale cilësore. Për me
tepër rritja e buxhetit për subvencionimin e OShC është 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
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sipër në komunën e Pejës; mungesa e një qendër ditore për persona të moshuar e 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 ti stimuluar 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 disponueshem
për 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 problem kryesor mbetet qëndrueshmëria 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. KATEGORITË ME PRIORITETET

I. Të moshuarit ne nevoje për përkujdesje – Kjo kategori e personave është me e rrezikuar
posaçërisht në zonat rurale si mungese e qasjes ne këto zona nga shërbimet relevante
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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 shëndetësor shtëpiak 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 institucionale me programe për 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. Komuniteti Serb – 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 dispozicion për këtë
kategori. Gjithashtu, problem paraqet edhe shkalla e lartë e papunësisë në fshatrat e banuara
kryesisht me serbë, përfshirë gratë dhe të rinjtë.
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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. QËLLIMET STRATEGJIKE

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 1.4 Krijimi 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

QËLLIMI STRATEGJIK 4: PLANIFIKIMI DHE OFRIMI I PROGRAMEVE
PARANDALUESE PËR FËMIJËT NE RREZIK
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- Qëllimi specifik 4.1: Të rritet niveli i ndërgjegjësimit i grupeve të rrezikuara

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: PËRMIRËSIMI I QASJËS NË SHËRBIME SOCIALE 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 specifik 6.3 – Eliminimi i braktisjes se shkollimit.

7. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I ZBATIMIT TË STRATEGJISË

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
për Shërbime 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 2022-2024 500 € 500 € 500 €
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Shoqata e pensionisteve

4. Organizimi i vizitave dhe
ekskursioneve për grupet;

9 ekskursione te
organizuara Kryetari i Komunës Shoqata e pensionisteve 2022-2024 1000 € 1000 € 1000

€
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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

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 €
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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

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
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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
të dhunës ne familje dhe
trafikimit;

# i kurseve trajnuese te
ofruara

Qendra për Mirëqenien e
Gruas Strehimore ne
bashkëpunim me qendrën e
aftësimit profesional

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale 2022-2024

Financimi nga subvencionet e
MPMS

Subvencionet nga DMS dhe Zyra e
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 €
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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
e fletushkave me
informacionet mbi
shërbimet sociale te
disponueshme ne
komunën e Pejës ne gjuhen
serbe;

6 lloje te fletushkave te
dizajnuara dhe
shpërndara

Drejtoria për Mirëqenie
Sociale

Organizata e Shoqërisë civile

Zyra për komunitete dhe
Kthim

2022-2024 1000 € 1000 € 1000 €

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.
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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.

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 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.

QELLIMI 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

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
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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
komuniteti Rom, Ashkali
dhe Egjiptian;

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 €

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.

1 Zakonom br. 03 / L-040 o lokalnoj samoupravi https://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.

2 https://kryeministri.rks-
gov.net/repository/docs/STRATEGIJA_ZA_DECENTRALIZACIJU_SOCIJALNIH_USLUGA_NA_KOSOVU_2013-2017.pdf
Strana 25, Mera 5.1 = Bliža integracija politike rada i socijalne politike u opštinsku strategiju i akcione planove
3 Sektorska strategija 2018-2022, MRSZ https://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

4 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447
5 Član 5. Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama.
6 Podzakonski akti (propisi i administrativna uputstva) mogu se preuzeti sa zvanične veb stranice Ministarstva rada i
socijalnog staranja https://mpms.rks-gov.net/linqe/legjislacioni/
7 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410
8 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2691
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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 Centar za 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.

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.

9 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
10 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12761
11 Službeni list Republike Kosovo https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2698
12 https://kk.rks-gov.net/peje/intergrime-e-diaspore/
13 https://kk.rks-gov.net/peje/shendetesi-dhe-mireqenie-sociale/
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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.

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.
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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.

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
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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 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.
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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

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
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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.

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.
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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.



Opštinska strategija za poboljšanje socijalnih i porodičnih usluga 2022-2024

15

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 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 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 sa Specifičnim

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 sa Specifičnim

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 €
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4. Organizovanje poseta i
izleta za grupe;

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



Opštinska strategija za poboljšanje socijalnih i porodičnih usluga 2022-2024

19

Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori

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

ciljem 1.1, tačka 1.

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
ciljem 1.1, tačka 2.

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 €
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Aktivnost Očekivani rezultati Odgovorna institucija Institucija koja pruža
podršku

Vremenski
rok Finanasijski izvori

Specifični cilj 2.3: 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

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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pravima i pravnim
sredstvima;

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 sa Specifičnim
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.
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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.

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.
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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 €

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
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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 €

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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2022 2023 2024



Planifiki I Buxhetit 2022-2024
Zyra e Kryetarit

Kodet 2022 2023
Hartimi I Projekteve 50,000.00 € 50,000.00 €

13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 1,000.00 € 1,000.00 €
13660 Akomodimi 2,000.00 € 2,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 10,000.00 €
13420 Sherbimet e perfaqesimit dhe avokatures 25,000.00 € 25,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 8,000.00 € 8,000.00 €

Total 93,000.00 € 96,000.00 €

Asambleja Komunale

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 4,000.00 € 4,000.00 €
13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 4,000.00 € 4,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 5,000.00 € 5,000.00 €
13501 Mobilje 2,500.00 € 4,000.00 €
13509 Paisje tjera 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 3,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 24,000.00 € 26,000.00 €

Administrata dhe Personeli

Kodet 2022 2023
11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 18,000.00 € 18,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 400,000.00 € 463,000.00 €
13509 Paisje tjera 9,000.00 € 10,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 40,000.00 € 40,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 €
13310 Internet 3,000.00 € 3,000.00 €
13330 Shpenzime postare 1,000.00 € 1,000.00 €
13501 Mobile 5,000.00 € 10,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 15,000.00 € 15,000.00 €
13710 Vaj/antifriz 7,000.00 € 7,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 145,000.00 € 145,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 15,000.00 € 15,000.00 €
13780 Karburant për vetura 90,000.00 € 90,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 15,000.00 € 17,000.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 45,000.00 € 45,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 15,000.00 € 20,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 20,000.00 € 20,000.00 €
14210 Reklamat dhe konkurset 3,500.00 € 3,500.00 €
14220 Botimet e publikimeve 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 851,000.00 € 927,000.00 €

Integrime dhe Diaspore

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,000.00 € 1,000.00 €



13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 800.00 € 800.00 €

Total 3,300.00 € 3,300.00 €

Çeshtjet Gjinore

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
13610 Furnizime për zyre 500.00 € 500.00 €
14310 Drekat zyrtare 800.00 € 800.00 €

Total 2,800.00 € 2,800.00 €

Inspeksioni

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 80,000.00 € 80,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,000.00 € 2,000.00 €
13681 Bllombat 500.00 € 1,000.00 €

Total 82,500.00 € 83,000.00 €

Prokurimi

Kodet 2022 2023
13410 Sherbimet e Arsimit dhe trajnimit 1,000.00 € 1,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 400.00 € 400.00 €
14310 Drekat zyrtare 500.00 € 500.00 €

Total 1,900.00 € 1,900.00 €

Buxhet dhe Financa

Kodet 2022 2023
13330 Sherbime postare 25,000.00 € 25,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 15,000.00 € 15,000.00 €
13470 Sherbime teknike 5,000.00 € 3,000.00 €
13480 Shpenzimet për anëtarësim 9,800.00 € 9,800.00 €

Total 54,800.00 € 52,800.00 €

ZLK

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 10,000.00 € 7,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,500.00 € 2,500.00 €

Total 13,500.00 € 10,500.00 €

Sherbime Publike

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 8,000.00 € 8,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
14030 Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore 330,000.00 € 330,000.00 €

Total 339,000.00 € 339,000.00 €



Emergjence

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 7,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 €
13780 Karburant për vetura 13,000.00 € 15,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 6,500.00 € 6,500.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 15,000.00 € 15,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 45,500.00 € 47,500.00 €

Bujqesi

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 7,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 10,000.00 € 10,000.00 €

Zhvillim Ekonomik

Kodet 2022 2023
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 12,500.00 € 12,500.00 €

Gjeodezi dhe Kadaster

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 5,000.00 € 5,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 6,000.00 € 6,000.00 €

Sherbimet LIGJORE

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 500.00 € 500.00 €

Total 2,000.00 € 2,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Kodet 2022 2023
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 4,500.00 € 4,500.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 7,500.00 € 7,500.00 €

Administrata e Shendetesise

Kodet 2022 2023
11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 3,000.00 € 3,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 2,500.00 € 2,500.00 €



14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
Total 6,500.00 € 6,500.00 €

Kujdesi Primar

Kodet 2022 2023
13509 Paisje tjera 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 308,000.00 € 320,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 15,000.00 € 15,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 3,000.00 € 3,000.00 €
13470 Sherbime teknike 1,500.00 € 1,500.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 1,000.00 € 1,000.00 €
13630 Furnizime mjeksore (organizatat shëndetsore,QMF) 70,000.00 € 70,000.00 €
13650 Furnizim me veshmbathje 10,000.00 € 10,000.00 €
13760 Dru/Pelet 15,000.00 € 15,000.00 €
13710 Vaj 5,000.00 € 5,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 136,000.00 € 136,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 3,000.00 € 3,000.00 €
13780 Karburant për vetura 25,000.00 € 25,000.00 €
13790 Gaz natyror 1,000.00 € 1,000.00 €
13950 Regjistimi I automjeteve 5,000.00 € 5,000.00 €
13951 sigurimi I automjeteve 3,500.00 € 3,500.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 15,000.00 € 15,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 10,000.00 € 10,000.00 €
14021 Mirembajtja e ndertesave te banimit 8,000.00 € 8,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 3,000.00 € 3,000.00 €
14024 Mirembajtja e ndertesave shendetsore 40,000.00 € 40,000.00 €
14210 Reklamat dhe konkurset 1,500.00 € 1,500.00 €
14220 Botimet e publikimeve 1,500.00 € 1,500.00 €

Total 692,500.00 € 704,500.00 €

Sherbimet Sociale

Kodet 2022 2023
13330 Sherbimet Postare 200.00 € 200.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 4,000.00 € 4,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 1,000.00 € 1,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 €
13760 Dru/Pelet 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 1,000.00 € 1,000.00 €
13780 Karburant për vetura 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 21,200.00 € 21,200.00 €

Kulture

Kodet 2022 2023
13130 Shpenzimet e udhetimit mrenda vendit 10,000.00 € 10,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 150,000.00 € 150,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 4,000.00 € 7,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 €
13450 Sherbime shtypi jo marketing 4,000.00 € 4,000.00 €



13470 Sherbimet teknike 1,000.00 € 1,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 23,000.00 € 23,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 209,000.00 € 212,000.00 €

Administrata e ARSIMIT

Kodet 2022 2023
13130 Shpenzimet e udhetimit mrenda vendit 10,000.00 € 10,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 708,070.00 € 736,538.00 €
13640 Furnizim pastrimi 25,000.00 € 25,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 7,000.00 € 7,000.00 €
13310 Internet 3,000.00 € 3,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 €
13760 Dru/pelet 170,000.00 € 175,000.00 €

Total 928,070.00 € 961,538.00 €

Arsimi PARAFILLOR DHE QERDHET

Kodet 2022 2023
13620 Furnizim me ushqim dhe pije - qerdhe 50,000.00 € 50,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 35,000.00 € 35,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 €
13470 Sherbime teknike 2,000.00 € 2,000.00 €
14023 Mirembajtja e Çerdhes 20,000.00 € 20,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 5,000.00 € 5,000.00 €

Total 119,000.00 € 119,000.00 €

Arsimi FILLOR

Kodet 2022 2023
13310 Internet 200.00 € 200.00 €
13509 Paisje tjera 22,000.00 € 20,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 22,000.00 € 20,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,000.00 € 2,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 4,200.00 € 5,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 50,000.00 € 50,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 10,000.00 € 10,000.00 €

Total 110,400.00 € 107,200.00 €

Arsimi Mesem

Kodet 2022 2023
13310 Internet 2,000.00 € 2,000.00 €
13470 Shërbimet teknike 1,000.00 € 1,000.00 €
13509 Paisje tjera 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 8,500.00 € 8,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,500.00 € 1,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 4,200.00 € 4,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 40,000.00 € 40,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,130.00 € 2,500.00 €



13780 Karburant për vetura 2,200.00 € 2,200.00 €
Total 64,030.00 € 63,200.00 €

3,700,000.00 € 3,822,938.00 €
3,700,000.00 € 3,822,938.00 €



2024
50,000.00 €

1,000.00 €
2,000.00 €
7,000.00 €

25,000.00 €
8,000.00 €

93,000.00 €

2024
4,000.00 €
4,000.00 €
5,000.00 €
6,000.00 €
2,000.00 €
3,000.00 €
3,000.00 €
1,000.00 €

28,000.00 €

2024
18,000.00 €

463,000.00 €
9,000.00 €

40,000.00 €
2,500.00 €
3,000.00 €
1,000.00 €

10,000.00 €
15,000.00 €

7,000.00 €
145,000.00 €

15,000.00 €
90,000.00 €
15,000.00 €
45,000.00 €
15,000.00 €
20,000.00 €

3,500.00 €
3,000.00 €

920,000.00 €

2024
1,000.00 €



1,500.00 €
800.00 €

3,300.00 €

2024
1,500.00 €

500.00 €
800.00 €

2,800.00 €

2024
80,000.00 €

2,000.00 €
1,000.00 €

83,000.00 €

2024
1,000.00 €

400.00 €
500.00 €

1,900.00 €

2024
25,000.00 €
15,000.00 €

3,000.00 €
10,000.00 €
53,000.00 €

2024
7,000.00 €
1,000.00 €
2,500.00 €

10,500.00 €

2024
8,000.00 €
1,000.00 €

330,000.00 €
339,000.00 €



2024
7,000.00 €
1,500.00 €
1,000.00 €

500.00 €
15,000.00 €

6,500.00 €
15,000.00 €

1,000.00 €
47,500.00 €

2024
10,000.00 €

2,000.00 €
1,000.00 €

13,000.00 €

2024
1,500.00 €

10,000.00 €
1,500.00 €

13,000.00 €

2024
5,000.00 €
1,000.00 €
6,000.00 €

2024
1,500.00 €

500.00 €
2,000.00 €

2024
4,500.00 €
2,000.00 €
1,000.00 €
7,500.00 €

2024
3,000.00 €
2,500.00 €



1,000.00 €
6,500.00 €

2024
1,500.00 €

320,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €

3,000.00 €
1,500.00 €
1,000.00 €

70,000.00 €
10,000.00 €
15,000.00 €

5,000.00 €
136,000.00 €

3,000.00 €
25,000.00 €

1,000.00 €
5,000.00 €
3,500.00 €

15,000.00 €
10,000.00 €

8,000.00 €
3,000.00 €

40,000.00 €
1,500.00 €
1,500.00 €

704,500.00 €

2024
200.00 €

4,000.00 €
1,000.00 €
2,000.00 €

10,000.00 €
1,000.00 €
1,000.00 €
2,000.00 €

21,200.00 €

2024
10,000.00 €

150,000.00 €
7,000.00 €

10,000.00 €
5,000.00 €
4,000.00 €



1,000.00 €
23,000.00 €

2,000.00 €
212,000.00 €

2024
10,000.00 €

786,180.00 €
25,000.00 €

7,000.00 €
3,000.00 €
5,000.00 €

175,000.00 €
1,011,180.00 €

2024
50,000.00 €

2,000.00 €
3,000.00 €

35,000.00 €
2,000.00 €
2,000.00 €

20,000.00 €
5,000.00 €

119,000.00 €

2024
200.00 €

20,000.00 €
17,000.00 €

2,000.00 €
5,000.00 €

50,000.00 €
10,000.00 €

104,200.00 €

2024
2,000.00 €
2,000.00 €
2,000.00 €
9,500.00 €
1,000.00 €
5,000.00 €

500.00 €
40,000.00 €

3,033.00 €



2,087.00 €
67,120.00 €

3,869,200.00 €
3,869,200.00 €



Planifiki I Buxhetit 2022-2024

Administrata dhe Personeli

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 85,224.00 € 85,224.00 € 85,224.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 11,000.00 € 11,000.00 € 11,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

113,724.00 € 113,724.00 € 113,724.00 €
Punë Publike

Pune Publike 2022 2023 2024
Ndriçim Publik 275,000.00 € 282,558.00 € 306,593.00 €

275,000.00 € 282,558.00 € 306,593.00 €

Shëndetësi Primare

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 70,000.00 € 70,000.00 € 70,000.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €

98,000.00 € 98,000.00 € 98,000.00 €

Kulturë, Rini dhe Sport

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 45,000.00 € 45,000.00 € 50,000.00 €
Furnizim me Ujë 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

70,000.00 € 70,000.00 € 75,000.00 €
Administrata e Arsimit

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 66,531.00 € 78,299.00 € 80,000.00 €
Furnizim me Ujë 67,500.00 € 67,500.00 € 67,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 21,000.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

160,031.00 € 171,799.00 € 173,500.00 €

Sherbimet Sociale

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 300.00 € 300.00 € 275.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €

12,500.00 € 12,500.00 € 12,475.00 €

Emergjencat

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 700.00 € 700.00 € 700.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

19,200.00 € 19,200.00 € 19,200.00 €

748,455.00 € 767,781.00 € 798,492.00 €



Planifiki I Buxhetit 2022-2024
Zyra e Kryetarit

Emri 2022 2023 2024
Ndihme Financiare per zgjidhjen e  problemeve te banimit per rastet sociale 140,000.00 € 160,000.00 € 170,000.00 €
Subvencion per Shoqata dhe raste te tjera 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Subvencionim I OJQ-ve me karakter humanitar 51,516.00 € 45,463.00 € 50,611.00 €
Subvencione sipas kerkesave 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
Bursa per studentë 30,000.00 € 30,000.00 € 20,000.00 €

281,516.00 € 295,463.00 € 300,611.00 €
Administrata dhe Personeli

Emri 2022 2023 2024
Subvencionim per ceshtje gjinore 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Drejtoria e Shendetesise

Emri 2022 2023 2024
Subvencione per insulinat e femijeve si dhe rastet tjera me probleme shendetesore 25,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 €

25,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 €

Drejtoria e Bujqesise

Emri 2022 2023 2024
Subvencione per Bujqesi 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

Drejtoria per Integrime Europiane

Emri 2022 2023 2024
Subvencionim per organizimet per pritjen e Diaspores 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €



Kulturë, Rini dhe Sport

Emri 2022 2023 2024
Perkrahje me Subvencione per klubet sportive 100,000.00 € 120,000.00 € 150,000.00 €
Subvencionim I Festivaleve me Karakter Nderkombetar 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Perkrahje per trupen tetarale si dhe aktivitetet tjera per Kulture dhe Rini 34,500.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €

154,500.00 € 190,000.00 € 220,000.00 €

531,016.00 € 575,463.00 € 615,611.00 €
531,016.00 € 575,463.00 € 615,611.00 €



Planifiki i Buxhetit 2022-2024
Administrata

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Blerja e Veturave 85,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € Nderrimi I veturave te vjetra per shkak te kostos se madhe
te mirembajtjes

Blerja e E-kioskes 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € Vendosja edhe nje dokumati per qytetare
Ndertimi I objektit te Administrates 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I objektit te ri te administrates
Totali 255,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 €
Buxhet dhe Financa

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Participimi me Keds 484,241.00 € 300,000.00 € 300,000.00 € Fond ekskluziv per participimin me KEDS  më qëllim të
realizimit të projekteve të përbashkëta ne Rugove.

Participim per Grantin Stimulues. 400,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 € Grant sipas performances
Participim me donator 200,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Fond per financim me donatore te ndryshem
Totali 1,084,241.00 € 850,000.00 € 850,000.00 €
Pune Publike

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet. 100,000.00 € 200,000.00 € 200,000.00 € Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje pas demtimeve te
sezones se dimrit.

Rregullimi i murit te Lumit ne Puhovc si dhe te zona Industriale 200,000.00 € 300,000.00 € 0.00 € Rregullimi I shtratit te Lumenjeve
Ndertimi i Rrugeve ne Qytet,Kristal ne lagjen Lulajve 250,000.00 € 500,000.00 € 500,000.00 € Ndertimi I rrugeve te reja ne Qytet
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Trestenik, Ruhot, Lutogllavë, Qyshk,
Llabjan, Pavlan,Zahaq dhe Ramun faza e dyte 250,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin  Buqan, Nepole, Gllogjan, Llugagji,
Kosuriq,Qallapek dhe Doberdol 220,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Loxhë , Lloxhan, Zllapek dhe Graboc 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe fshatin Raushiq 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lybeniq, Ozdrim dhe Dubovë 240,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jabllanic e Vogël, Jabllanic e Madhe
Radavc, Novosellë dhe Brestovik      280,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin  Baran të Eperm, Kryshec , Rashiq dhe
Broliq 290,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Katund i Ri, Treboviq, Nakull, Bllagaj
Babiq ,Millovanc dhe Poqest 290,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Nabërgjan, Jabllanic e Leshanit,
Leshan , Ramun, Zahaq dhe Gllaviqic 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat



Ndertimi i rrugeve ne Rugove:
Varri I Sykyt Llaz Bellopaq
Podi I Jakupit Qafe Hajle
Koshutan Pepaj
Reke e Allages Pecaj
Gunishte
Qafe e Broqit
Kuqishte lagjja Bardhaj
Koshutan aneks I rruges se Lekajve

700,000.00 € 700,000.00 € 1,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Rugove

Ndertimi I rruges Xhemajl KADE -Brestovik  dhe rruga Freskia 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Ndertimi I rrugeve ne fshatra 0.00 € 3,000,000.00 € 3,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat

Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra, 100,000.00 € 250,000.00 € 200,000.00 € Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste ku zgjidhet
problemi  me qasje ne kanalizim kryesor.

Ndertimi i Ujesjellesave ne Stankaj,Pepaj,Malaj,Haxhaj 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e Rugoves

Shenjezimet ne Komunikacion. 40,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € Përmirësim i sinjalistikes në  Komunikacion, krijim i sigurisë
në Komunikacion.

Ndertimi I MUREVE Mbrojtese 30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese.
Rregullimi i shtratit te lumit Shushica 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullimi I Lumenjeve

Blerja dhe montimi I ashensoreve ne qender dhe rrokaqiell 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Sipas kerkeses se banoreve, paisje e ndertesave te vjetra
me ashensor

Ndertimi I shtatoreve Ibrahim Rugova,Skender Qeku,Xhemajl
Fetahaj,Agim Celaj,Bekim Berisha (Abeja) 330,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i shtatoreve per Deshmoret e Kombit

Ndertimi i impianteve neper Fshatra. 0.00 € 300,000.00 € 1,721,286.00 € Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e zeza ne
fshatrat e Komunes se Pejes

Totali 4,570,000.00 € 5,280,000.00 € 6,651,286.00 €
Komunitete

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Projekte per Komunitete ne fshatin Vitomirice 280,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e lagjeve dhe
fshatrave ku dominojne komunitetet.

Totali 280,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
Bujqësia

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Participime me fermer dhe donator 50,000.00 € 240,000.00 € 150,000.00 € Participime me donator dhe fermer per zhvillimin e
Bujqesise.

Kanale te ujitjes ne Fshatrat e Komunes se Pejes 700,000.00 € 300,000.00 € 350,000.00 €
Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë
fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 25 mije
metra kanale te hapura per ujitje.

Ndertimi i Pendes ne Vranoc,Nepole dhe Kosuriq 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I pendave
Totali 850,000.00 € 540,000.00 € 500,000.00 €
Çështje pronësore



Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Shpronësimi -Ekspropirimi 200,000.00 € 500,000.00 € 800,000.00 € Fond I shpronesimit konform planeve rregulluese
Totali 200,000.00 € 500,000.00 € 800,000.00 €
Zhvillim Ekonomik

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Projekte kapitale per turizem 100,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Projekte per turizem
Totali 100,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
Urbanizëm

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Gjelbrimi NE QYTET 50,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore.

Rregullimi i kanaleve te hapura 100,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne
mbrojtjen e ambientit.

Totali 150,000.00 € 200,000.00 € 300,000.00 €
Shendetësi Primare

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi
Ndertimi I ambulantes  ne Karagaç 150,000.00 € 150,000.00 € 0.00 € Ndertim I ambulantes ne Karagac
Ndertimi I Objektit per qendrim te perkohshem 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I objektit per personat qe nuk kane strehim
Renovime te objekteve shendetesore dhe hapesirave 70,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve shendetesore
Blerja dhe montimi I Rentgenit digjital 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € Blerja e Rentgenit te ri
Blerja e paisjeve mjekesore 40,000.00 € 0.00 € 0.00 € Blerje e paisjeve mjekesore
Ndertim I Urgjences 0.00 € 250,000.00 € 250,000.00 € Ndertim ne lokacion te ri.
Totali 470,000.00 € 400,000.00 € 250,000.00 €

Kulturë Rini Sport
Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Renovimi i Teatrit 300,000.00 € - € - € Renovim i Teatrit,dyshemeja,dritat skenike,perdet dhe
sistemi adioviziv.

Ndertimi I fushes faza finale ne Baran 200,000.00 € - € - € Permiresim i Kushteve ne Palester.
Ndertimi I Palestres se re ne Karagaç - € 300,000.00 € 300,000.00 € Ndertim I palestres se re ne Karagaç
Totali 500,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 €
Arsimi Parauniversitar

Emri 2022 2023 2024 Përshkrimi

Renovime te Shkollave 150,000.00 € 300,000.00 € 500,000.00 € Fond per renovime vjetore per mirembajtje
 sipas kerkeses.

Blerja e paisjeve per shkollen e muzikes 30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Finalizim i Projektit
Ndertimi i GJIMNAZIT faza e dyte 400,000.00 € 450,000.00 € 0.00 € Ndertim I Gjimnazit



Ndërtimi i Çerdhes ne Karagaç faza finale 170,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi i Qerdhes ne kete lagje krijon kushte per femijet
e lagjes Karagaçi

Blerja e paisjeve sportive per Sallat e Sportit ne Shkolla 70,000.00 € 70,000.00 € 100,000.00 € Pemiresim I kushteve per tu marre me aktivitete fizike.
Ndertimi i Sallave te sportit ne Leshan faza finale 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja
Ndertimi i punetorive ne shkollen profesionale Shaban Spahija 0.00 € 0.00 € 0.00 € Permiresim I kushteve per Arsim Profesional

Ndertimi I shkollave fillore 0.00 € 722,725.00 € 800,000.00 € Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te
Nxeneseve ne kete pjese te Qytetit

Ndertimi i Palestrave sportive 0.00 € 650,000.00 € 700,000.00 € Ndertim I Sallave te reja
Totali 970,000.00 € 2,192,725.00 € 2,100,000.00 €

Totali i investimeve Kapitale sipas viteve 9,429,241.00 € 10,662,725.00 € 12,151,286.00 €

9,429,241.00 € 10,662,725.00 € 12,151,286.00 €











2020 2021 2022
Pagat 15,679,898.00 € 16,009,892.00 € 16,160,741.00 €
Kapitalet 8,390,000.00 € 8,880,000.00 € 9,780,000.00 €
Mallera dhe Sherbime 3,224,359.00 € 3,400,000.00 € 3,470,000.00 €
Shpenzime Komunale 751,924.00 € 780,000.00 € 800,000.00 €
Subvencione 370,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 €
Totali 28,416,181.00 € 29,469,892.00 € 30,610,741.00 €



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

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

KOMUNA E PEJËS     MUNICIPALITY OF PEJA    OPŠTINA   PEĆ

DREJTORATI  PËR BUXHET DHE FINANCA

Zyra e tatimit në pronë Pejë

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu
Ndërtesa e Administratës
Email.Mentor.Berbati@rks-gov.net

Tel. 049 – 800 -703
044 – 433 -433

Pejë: 13.09.2021

Nga: Jeton Abazaj – Drejtor per Buxhet dhe Financa

Për: Asamblene Komunale

Lënda: Propozim për normën tatimore

Ne baze te Ligjit mbi tatimin ne prone Nr.06/L-005 Ministria e Financave, nëpërmjet departamentit
përkatës për tatimin në pronë, kryen vlerësim të përgjithshëm një herë në çdo tre (3) vjet ose një herë
në çdo pesë (5) vjet , detyrë e Asamblesë Komunale mbetet te caktoj normën tatimore.

Ligji ne fjale Neni 9 parasheh se Kuvendi komunal i çdo komune cakton normat tatimore për të
gjitha kategoritë e pronave, me përjashtim të kategorisë pronë publike, deri më 30 nëntor të vitit para
vitit të vendosjes së tatimit në përputhje me këtë Ligj. Kuvendi komunal duhet t’i rishikojë normat e
caktuara dhe të caktojë norma të reja tatimore, vetëm nëse një gjë të tillë e kërkojnë rrethanat.

Prandaj ne si ZTP ne baze te krahasimit te ngarkesës për vitet paraprake te dhe duke u ballafaquar
me reagimet e tatimpaguesve me rritjen e pershkallezuar te tatimit për parcelat e qe do te zgjate
edhe per dy vitet e ardhshme Asamblese Komunale te Pejes i:



Propozoj :

Qe normat tatimore te vitit 2021 te vazhdojn te jene te njejta edhe per vitin 2022

Arsyetim:

 Meqenëse vitin e kaluar kemi bere nderhyerje ne normat tatimore per tatim ne prone dhe MF
nuk ka bere ende ndonje vleresim te ri te pronave vleresojm se mund te vazhdojm edhe per
vitin 2022 me te njetat norma tatimore

Shtesë: Tabela e normave aktuale per tatim ne pronë:

KATEGORIA E PRONËS Norma tatimore

Për njësitë rezidenciale të objekteve 0.16%

Për njësitë rezidenciale të parcelave 0.15%

Për njësitë bujqësore të parclave 0.15%

Për njësitë bujqësore të objekteve 0.15%

Për njësitë komerciale të parcelave 0.17%

Për njësitë komerciale të objekteve 0.17%

Për njësitë industriale të parcelave 0.17%

Për njësitë industriale të objekteve 0.17%
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