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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:060/01-7058 

Pejë, datë: 28 shkurt2022. 

 

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

 

Nga takimi i II-tëi rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me:28 shkurt 2022, me fillim 

në ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të KomunësPejë. 

 

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

kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, drejtorët e SHCK-së, Udhëheqësi i Sektorit për Punë të Kuvendit 

z. Avni Gashi, përfaqësues të ZIP, z. Egzon Kastrat  Asistent Administrativ i Kryesuesit, 

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

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit z. Rexhep Kurtbogaj, i cili konstatoj se jemi 

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

janë vendos në rend dite.  

 

Me 35 vota pro u miratua ky: 
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REND DITE  

 

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

2. Dhënja e betimit nga anëtari i ri i Kuvendit të Komunës: z. Shqiprim Muriqi nga subjekti 

politik  LDK. 

3. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

4. Shqyrtimi i Procesverbalit nga Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 31 janar 2022. 

 

Raportet dhe rekomandimet e dhëna nga Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit dhe 

Drejtoritë e SHCK-së: 

5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës së Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim dhe Plani i 

Zyrës për Komunitete. 

6. Shqyrtimi i propozimit për dhënjen e Autorizimit DKRS-te nga Kuvendi për publikimin e 

Konkursit publik për tituj nderi, dekoratave, mirënjohje dhe falenderime. 

7. Shqyrtimi i propozimit të DKRS-te për formim nga ana e kuvendit komunal Pejë, të 

Komsionit të veçantë për ndarjen e titujve të nderit, dekorata, mirënjohje dhe falenderime. 

8. Shqyrtimi i propozimit të DBPH-mi, për themelimin e Vendgjuetive në Komunën e Pejës. 

9. Shqyrtimi i Raportit vjetor 2021 të Ekzekutivit Komunal Pejës. 

10. Shqyrtimi i Informatës mbi realizimin e Planit të Prokurimit për vitin paraprak 2021 

11. Shqyrtimi i Informatës mbi procesin e legalizimit të objekteve në Komunën e Pejës. 

12. Shqyrtimi i raportit monitorues për realizimin e qëllimeve dhe objektivave të PZHK, PU dhe 

PRRU për vitin paraprak. 

13. Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të komunës së Pejës, për miratimin e vendimit paraprak për 

dhënjen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës ish objektit të Shkolës “Odhise Paskali” në Pejë, 

me destinim zhvillimin Informatik, Robotik etj. 

14. Formimi i Komisionit vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënjës në shfrytëzim të pronës 

së paluajtshme të komunës në afat të caktuar – ish objektit Shkolla e Artit “ Odhise  Paskali” 

Pejë. 

15. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë së Arsimit Pejë,për formimin e Komisionit për zgjedhjen 
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat. 

 

Nuk pat. 

 

II. Dhënja e betimit nga anëtarit të  ri të Kuvendit të Komunës: Shqiprim Muriqi nga 

subjekti politik LDK. 

 

e drejtorëve dhe zv. Drejtorëve të institucioneve edukativi arsimore në Komunën e Pejës. 

16. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për shpalljen me interes 

publiktë pronave në BL. Kapeshnicë. 

17. Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të Komunëspër zëvendësimin e një anëtarë të KKSB-së. 

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

siç janë pranuar. 

19. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 
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Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, e ftoj anëtarin eri të Kuvendit të Komunës z. Shqiprim Muriqi 

nga subjekti politik LDK që ta jap betimin, pas vendimit të KQZ-së mbi emrimin e tij, duke 

zavendësuar anëtarin poashtu nga i njejti subjekt. Pas betimit anëtari i ri ështëanëtar i kuvendit 

me drejta të plota. 

 

III. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk pat. 

IV. Shqyrtimi i Procesverbalit nga Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 31 

janar 2022. 

Dr. Islam Husaj: të faqja 22, kam kërkuar që propozimi i dhënë nga unë të qitet në votim, këtu 

nuk ështe cekur, prandaj duhet të evidentohet në procesverbal.  

 

Unanimisht u aprovua me verejtëjet e dhëna procesverbali nga seanca e Kuvendit të Komunës së 

Pejës, dt. 31 janar 2022. 

 

V. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës së Zyrës Komunale për Komunitete dhe 

Kthim dhe Plani i Zyrës për Komunitete. 

 

Z. Sabahudin Cirikovic: zyra për komunitete dhe kthim përbëhet prej dy pjesëve, pjesa për kthim 

dhe riatdhesim. Pjesa për kthim merret me persona të zhvendosur brenda Kosovës dhe tri 

shteteve fqinje ndërsa jesa e dytë që merret me persona të riatdhesuar, janë personat që kthehen 

prej shteteve evropiane. Për përsonat që e parashtrojnë kërkesën për kthim na fillimisht i 

vizitojmë në tëren shumica janë në Serbi vetem dy ose tri raste i kemi pasur në Mal të Zi, vitin e 

kauar numri i atyre që janë paraqit për kthim janë 22 (19 nga komuniteti serb, 3 nga komuniteti 

RAE) pasi jemi në koh pandemie ne nuk kemi mundur me i shqyrtu deri në fund kërkesat sepse 

duhet dal në teren dhe pasur kontakte me ta. Më tutje z. Cirkovic shpjegoi edhe detaje të tjera dhe 

statistika të cilat i kan në material, para anëtarëve lidhur me raportin vjetor të punës së Zyrës Komunale 

për Komunitete dhe Kthim dhe planin e Punës e Zyrës për Komunitete si pikë të rendit të ditës. 

Znj. Hidajete Krasniqi: meqense jam pjes e komitetit për komunitete e kam një vrejtje për 

administratën sepse takimi nuk ka qene i përgaditur si duhet jo për faj të kryesueses, ska qene as 

procesverbali i pergaditur, sepse na thanë se procesverbalin duhet ta mbajë një anëtar i komitetit. 
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Ndërsa pyetja është se kta që po riatdhesohen a kanë pasur apo a kan shtepi banimi a po na si 

komun ja fillojmë procedurat nga fillimi? 

 

Z. Sabahudin Cirikovic: shtëpitë i përfitojnë ata të cilet kthehen dhe i kanë shtepitë e demtuara, 

apo ju dallohen themelet ku i kan pasur më herët, përndryshe ndertim të shtepive të reja nuk ka, 

pra zyra jonë vetem del në teren dhe grumbullon informacione dhe ja rekomandon komitetit për 

riatdhesim e të cilet pastaj vendosin, shumicenbe rasteve vendosin pozitivisht. Ndërsa sa i përket 

procesverbalit se kush e mban, kjo është përcaktuar me rregulloren e Kuvendit se kush e ka atë 

përgjigjësi, besoj që nuk kemi me pas telashe sepe e bëjmë një zgjidhje. 

 

z. Drin Veselaj: qka ndodh me ata që nuk kanë prona, e që përpara e kan patur ne shfrytzim, pra 

atyre po ju pamundësohet ndërtimi i shtëpive?. 

 

z. Sabahudin Cirikovic: për një vit akomodim për banim ka drejt, mbrenda kesaj kohe duhet 

gjetuar ai një pllac, përndryshe e kemi të pamundur me i ndihmu edhe na edhe ministria 

përkatëse. 

 

z. Bujar Agusholli: dashta me plotësu znj. Krasniqi, pos tjerave shpresoj që te kemi edhe 

përkthyes në takimin e komitetit për komunitete. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: sa i përket qështjes se procesverbalit të këtij komiteti, kjo është 

e përcaktuar me rregulloren e punës së K.K. Pejë, ku thuhet se njëri nga anëtaret e komitetit e 

mbanë procesverbalin. 

 

VI. Shqyrtimi i propozimit për dhënjen e Autorizimit DKRS-te nga Kuvendi për 

publikimin e Konkursit publik për tituj nderi, dekoratave, mirënjohje dhe 

falenderime. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: duke u bazuar në rregulloren 02/2016 mbi ndarjen e titujve 

nderi, dhe ndryshim plotësimi i rregullores, rregullorja 03/2018, kuvendi jap autorizimin për 

publikimin e konkursit publik për tituj nderi, dekoratave, mirënjohje dhe falenderime. 
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z. Islam Husaj: u dasht me cek në fillim se nuk është rekomandimi i drejtoratit, por kuvendi e jap 

këtë autorizim sepse është e drejtë ekskluzive e kuvendit e jo e drejtoratit siq shihet në material, 

drejtorati ska të drejtë ta bëjë këtë, vitin e kaluar është dashtë që ta tërheke nga faqja zyrtare 

publikimin e konkursit sepse është bërë pa autorizim. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ashtu siq është praktikuara edhe herave të kaluara DKRS e jap 

rekomandimin, ndërsa kuvendi i komunës ë autorizon drejtorinë për shpalljen e konkursit, pra 

me rendësi është që qështja të shtyhet para dhe kuvendi  ta jap këtë autorizim. 

 

Pas diskutimeve, me 33 vota pro, 1 abstenim, i jipet autorizimit DKRS-te nga Kuvendi për 

publikimin e konkursit publik për tituj nderi, dekorata, mirënjohje dhe falenderime. 

 

VII. Shqyrtimi i propozimit të DKRS-te për formim nga ana e kuvendit komunal Pejë, 

të Komsionit të veçantë për ndarjen e titujve të nderit, dekorata, mirënjohje dhe 

falenderime. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ky komision përbëhet nga shtatë anëtar (pesë nga kuvendi 

ndërsa një nga shoqëria civile dhe një nga ekzekutivi), sipasë madhësisë së përfaqësuar në 

kuvend LDK-së i takojnë dy anëtar, AAK-së një anëtar, LVV-së një anëtar dhe PDK-së një 

anëtar. Tani i marrim propozimet nga këto subjekte. 

 

Dr. Islam Husaj: edhe në këtë pikë si në pikën paraprake, nuk propozon DKRS formimin e 

komisionit, por kryesuesi i kuvendit,  ndërsa në dokumentacion mbetet që propozon drejtoria. 

 

z. Atdhe Berisha: grupi i LDK-së në këtë Komision i propozon znj. Gentiana Fetahaj dhe z. 

Atdhe Berisha. 

 

z. Drin Veselaj: AAK e propozon Dr. Hidajete Krasniqi. 

 

z. Berat Ganiqi: LVV e propozon z. Nezir Jahmurataj. 
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z. Rajan Arapi: PDK e propozon znj. Xhevahire Çeku Kelmendi. 

 

Propozimet e kuvenditpër formim nga ana e kuvendit komunal Pejë, të Komsionit të veçantë për 

ndarjen e titujve të nderit, dekorata, mirënjohje dhe falenderime, janë si më poshtë: 

Znj. Gentiana Fetahaj – LDK; 

Z. Atdhe Berisha – LDK; 

Dr. Hidajete Krasniqi – AAK; 

Z. Nezir Jahmurataj – LVV dhe 

Znj. Xhevahire Çeku Kelmendi – PDK. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: atëher propozimet nga ekzekutivi dhe shoqeria civile për nga një 

anëtar do ti marrim se shpejti në afatin e paraparë, ndërsa propozimet e kuvendit i qes ne votim. 

 

Pas diskutimeve, me 34 vota pro, u votua formim nga ana e Kuvendit Komunal Pejë, Komsioni i 

veçantë për ndarjen e titujve të nderit, dekorata, mirënjohje dhe falenderime. 

 

VIII. Shqyrtimi i propozimit të DBPH-mi, për themelimin e Vendgjuetive në Komunën e 

Pejës. 

 

z. Tahir Shala, drejtor i DBPH-së: ne në draft vendim kemi paraqit themelimin e dy 

vendgjuetive, qëështë i ndare me vij administrative të Lumbardhit, Dobuqaku dhe Podguri, 

paraprakisht ka kaluar një pik e tillë në kuvend mirpo ka munguar një pelqim nga ministria e 

linjës, e qe ne tashm e kemi atë pelqim dhe se besoj se me procedura jemi tani në rregull dhe 

kërkoj nga ju që me votu themelimin e vendgjuetive sepse më shum ka karakter mbrojtës se sa 

rekreativ. 

 

z. Berat Ganiqi: pos pelqimit nga ministria, për këtë qështje a është diskutu me organizatat që 

merren me mbrojtëjen e kafshëve e sidomos me ERA Grup qe merret me promovimin e kafsheve 

të egra. 
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Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: vitin e kaluar nuk ka marr pelqim nga ministria për shkak të 

dekretimit të ligjit parkut, ky teritor qëështe caktuar nga drejtoria e bujqësisë tani e ka marrë 

pelqimin e ministrisë. 

 

z. Nezir Jahmurataj: me vjenë mirë që shqyrtohet kjo pikë, kish qenë mirë që me qenë prezent 

këtu shoqata e gjuetareve, sepse ne pjesen nga vi une Lubeniq, Raushiq dhe Zagerme është zone 

per gjueti e shpesh gjuetaret kur kryen punët i lojnë qëntë anej kah na, e kështu bëhën hsum qën 

endacak. 

 

z. Feriz Gashi: pse po thuani themelimi i vendeve, ato ekzistojnë por vetem caktohen 

vendgjuetit, nuk themelohet vendi, ose të përmirsohet. 

 

Pas diskutimeve me 32 vota proaprovohet propozimi i DBPH-mi, për themelimin e Vendgjuetive 

në Komunën e Pejës. 

 

 

IX. Shqyrtimi i Raportit vjetor 2021 i Ekzekutivit Komunal të Pejës. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: ky është një raport informativ për punët që i kemi kry gjatë 21-

tës, për mos me zgjat unë shum ju e keni patur këtë raport në material dhe keni mundur me i pa 

të gjitha, nese keni diqka me pyet këtu jam dhe përgjigjna. 

 

Dr. Zize Hakaj Veselaj: të shendetësia, po e shoh në raport me 08.04.2021 se u hap një konkurs 

ku janë pranu katër mjek dhe një specialist i protetikës stomatologjike, mirpo më shum se sa të 

tjerët kemi nevoj në në Raushiq për stomatolog sepse i kemi edhe paisjet me karrike 

stomatologjike, pra a ka me pas konkurs për stomotalog? 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: ka me pase konkurse edhe për stomatolog por i kemi patur deri 

tani prioritet hapjet e konkurseve për mjek. 
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Dr. Hidajete Krasniqi: të inspektorati sanitar, të vendimet për përsonat e izoluar nga covid 19, 

kemi nje verejtje për inspektoratin sepse në vendime kan shum gabime teknike, sepse ka raste 

kur ju kan ardh vendimet për izolim apo lirim nga izolimi atëher kur kan qene negativ, ose e kan 

përfunduar, sepse tëk dhënja e pushimeve mjeksore e kemi pas problem sepse nuk u përputhshin 

vendimet; pastaj këtu ceket se inspektoret i kan paralajmruar shitsit e pemve dhe perimeve qe të 

paisen me leje dhe të largojnë mallin nga trotuari, nuk e di se a është dhënë ndonje gjob sepse 

shum mir e dim se askush mallin nuk po e largon nga trotuaret. 

 

Nënkryetari z. Fatmir Asllani: sa i perket qështjes se vendimeve për izolim, kam pas takim dhe 

diskutim me AVUK-in, sepse ata i kan pru vendimet vetem sa për vule të ne, komplet raportet 

jan te punuara prej tyre ndersa te ne vijne vetëm për vertetim, prej ktij viti edhe inspektoret 

sanitar kan kalu ne kuader të AVUK-it, pra është një qështje qe besoj se se shpejti do te 

rregullohet sepse do të bartet komplet si kompetenc e AVUK-it. 

 

z. Nezir Jahmurataj: ne Lubeniq nuk janë përfundu rruget kryesore dhe disa të vogla, edhe 

rrethoja shkolles u vanu teper, a shikohen këto mospunë apo permenden vetem ato dekorativet; 

që 10 vjet nuk ka shtylla fusha e sportit në kuader të shkolles ne Raushiq, pse nuk po perkujdeset 

DKA e as drejtori shkolles?. 

 

 

X. Shqyrtimi i Informatës mbi realizimin e Planit të Prokurimit për vitin paraprak 

2021 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: edhe kjo ju ka dergu juve edhe e keni në form tabelare, ky plan 

është i monitorum nga ojq që nga fillimi, i kemi bo të gjitha piket e nevojshme që me pas 

gradim, edhe shpenzimi i buxhetit edhe realizimi i planit prokurimit kan shku në mënyren më të 

mirë, besojme se tani kur te bëhët ndarja e grantit të performancës nga MAPL komuna jon do të 

jetë fituese e këtij granti. 

 

Dr. Zize Hakaj Veselaj: furnizimi me perde dhe rolete për QKMF ne vlerë prej 23.000 euro, po 

me duket shum e madhe? 
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z. Petrit Loci, drejtor i shendetësisë: ndonjeher edhe titujt e prokurimit jan bombastik si titujt e 

gazetave mirpo kur e shikon permbajtjen ateher e kupton, planifikimi është bërë për përde dhe 

roletne për institucione shendetsore dhe për rrjeta mbrojtësë që mos me hy insektet, kjo shum 

është e parapar për dy vite për 25 objekte. 

z. Drin Veselaj: është një diskrepancë të planifikimi dhe të realizimi i shum projekteve, pse nodh 

kjo?; ndërsa të mallrat dhe sherbimet përputhen me centa planifikimi dhe shpenzimet. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: të investimet kapitale operatort aplikojne me qmimin me te ulët 

me marr projektin dhe për këtë arsye ka diskrepancë, vetem me projekte të DEMOS, kompanitë 

nuk kanë ra në qmim sepse e dijnë qëështë kontroll e dyfishtë, ligji prokurimit është problem në 

nivel vendit, nese kan vulllnet të mirë duhet me ndryshu këtë ligj. 

 

XI. Shqyrtimi i Informatës mbi procesin e legalizimit të objekteve në Komunën e Pejës. 

 

Znj. Arta Vokshi Nallbani, drejtoresha e DUMM: në detaje i permendi procedurat kanë ndjekur 

palët gjatë procesit të legalizimit të objekteve, me bazë në ligji 06/L-024 për trjtimin e objekteve 

pa leje. Ne tani po ju informojmë për vitin paraprak, kërkesa për legalizim gjatë vitit 2021 kanë 

qenë 313, ku 167 prej tyre janë pajisur me certifikatë të legalizimit ku janë derguar në drejtorin e 

kadasdrit për regjistrimin e objektit, ndërsa 146 janë në proces, ndërsa të hyrat nga taksa 

komunale për legalizim janë60,680.40 euro. 

 

 

XII. Shqyrtimi i raportit monitorues për realizimin e qëllimeve dhe objektivave të 

PZHK, PU dhe PRRU për vitin paraprak. 

 

Znj. Arta Vokshi Nallbani: këto janë të përfshira në kuadër të PZHK-së dhe planeve rregulluse 

urbane, ndersa sa i perket hartave zonale si procedur ende janë në ministri dhe ende jemi duke 

pritur për marrjen e pelqimit pastaj për hapjen e diskutimit publik. 
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Dr. Zize Hakaj Veselaj:këtu në material thuhet është ndertuar fusha ndihmse në Raushiq, për qka 

është fjala, me sa e di unë nuk është ndertu ndonjë fushë?. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është dashtë më kon aty fjala në ndërtim sepse është tu u punu 

fusha nga ministria, pra është në ndërtim e sipër, mirpo ka pas penges nga ishpronari kur e kemi 

shpall interesin publik sepse pas procedurave kemi dashte me pagu e ai ka lyp ndrrim, por ai e 

lypke dyfyshin e tokës për kompenzim, ne nuk e kemi pranu. 

 

z. Rajan Arapi: gjatë mandatit tim si drejtor i urbanizmit sebashku me kryetarin dhe drejtoritë 

kemi punuar dokumentin më të rendësishem të komunës qëështë PZHK-ja, kisha kërku nga 

drejtorit që të punojnë më shum në projekte që janë zotu në kuader të PZHK-së sepse duhe ta 

kemi një pasqyr më të mirë të zbatushmerisë së këtij dokumenti strategjik multisektorial 

krahasuar me atë paraprak. 

 

z. Nezir Jahmurataj: sa i përket ksaj fushe unë vetëm një pankartë e shoh aty, vitin e kaluar kam 

bisedu me ministrin e kulturës, tha që nuk kemi të zotuar mjete për atë fushë; po e pys kryetarin 

që mos kish qenë ma mirë me i ndal pak investimet në teren e ato mjete me ndertu stadiumin e 

qytetit se është bërë si varrez ose të mbyllet krejtë. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: e keni shum lehtë si subjekt politik, vetem thuani ministrit të 

kulturës ta nënshkruan kontratën e ndërtimit të stadiumit të qytetit, pra është me projekt dhe me 

pun finale, sepse na e kemi patur buxhetin e ndam vetëm për këtë fazë. 

 

z. Berat Ganiqi: premtimet e ministrit janë që stadiumi do të filloj në këtë vit, pos tij do të bëhët 

edhe rruga re Pejë – Rugovë si dhe shum projekte të tjera. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: juve po ju njoftojnë si subjekt ama Komunen e Pejës nuk po e 

njofton qeveria, mirëpo në buxhetin e miratuar nuk ka asnjë projekt qe është për Pejën, siq ka 

qenë për Komunën e Gjakovës të ndara 12 milion euro shtesë, boll kam pas telashe me qeveritë e 

Hashimit dhe Ramushit por dy palët kan bo bile nga një investim të dukshëm, ndersa qeveria re 

mandatin e parë se ka nda asnje cent për projekte të reja. 
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z. Drin Veselaj: po duket që Ramushin duhet me pru apet sepse për Pejën i ka nda 21 milion euro 

gjatë mandatit. 

 

z. Berat Ganiqi: kur të duash e bëjmë takimin me ministrin z. Aliu sepse jam këshilltar i tij. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: Berat mir që po thu për takim, por i kemi tri hkresa ku kemi 

kërku takim me ministrin  z. Liburn Aliun, është në interes të qytetarve kryesisht për projektin 

Borea sepse për veti nuk isha taku me asnjërin as me ministra e as me kryeministër. 

 

XIII. Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të komunës së Pejës, për miratimin e vendimit 

paraprak për dhënjen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës ish objektit të Shkolës 

“Odhise Paskali” në Pejë, me destinim zhvillimin Informatik, Robotik etj. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: prej tri pronave që kemi mendu që i japim në shfrytëzim, për 

parkingje ka kalu, tani është kjo me radhë e qëështë parapa që me qenë prap qënder mesimore 

por që me u dhënë në shfrytëzim organizates “Bone Vet” për me i msu fmijnë robotik dhe 

informatik, pra që zanatet e vjetra me i kthy ne moderne. Normal që mundet me apliku edhe 

tjerët mirpo me sa e di unë vetem “Bone Vet” merret me këtë lami dhe se këtë pun e ofrojnë falas 

për fëmijë. 

 

z. Bujar Agusholli: shkolla vjeter ka shum hapsirë dhe është e madhe për këtë organizat, a ka 

mundësi që me gjetë një hapsirë për atele për artistë?. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: ne nuk kem pas mundesi që me u dhënë këtë objekt për dy 

shfrytëzime, mirpo mund ti qesim kusht kësaj organizate qe me i pasë edhe disa atele për pikëtor 

të qytetit Pejës që nuk kan atele, e pastaj këta piktor sepaku një hër në jav me u mësuar nxënësit 

në atele. 

 

z. Rajan Arapi: po me vjen mirë që tani po nodh kjo, sepse edhe kur është bë PZHK-ja me shum 

prrioritet e kemi pas marrë këtë pikë. 
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Dr. Islam Husaj: edhe pse sygjerimet e mija nuk po meren njëher për bazë, është projekt me vend 

dhe e përkrahi shum, mirpo në material që e keni dergu, disa qështje ish dashtë të përmirësohen, 

ndërsa në konkluzion nuk është i evidentuar se është propozim nga kryetari. 

 

z. Berat Ganiqi: kryetari e përmendi se ka me qenë pa pagesë, me sa e di unë “Bone Vet” marrin 

pagesa nga fëmijet?, sa për sygjerim është edhe një organizatë që merret me leminë e njejt si 

“Bone Vet”. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: mundet më kon ndonjë pagesë simbolike. 

 

Znj. Vjendita Kelmendi Gergoci: a lajmrohen nxënësit e shkollave për këtë aktivitet, nese po si 

lajmrohen?. 

 

z. Gazmend Muhaxheri: jemi mundu me gjetë vendin e përshtatshem për fëmij, aty afër gravitojn 

4-5 shkolla qe munden fëmija me shku në këmbë. 

 

z. Nezir Jahmurataj: të rinjët tanë që kanë aftësi, me ju dhënë mundësia që me u vendos aty, një 

kat ose dy me ja dhën “Bone Vet” ndërsa hapsiren tjetër për firma tona, e që munden më 

kontribu. 

 Pas diskutimeve, me 31 vota pro, aprovohet shqyrtimi i propozimit të kryetarit të komunës së 

Pejës, për miratimin e vendimit paraprak për dhënjen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës ish 

objektit të Shkolës “Odhise Paskali” në Pejë, me destinim zhvillimin Informatik, Robotik etj.  

 

 

XIV. Formimi i Komisionit vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënjës në 

shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës në afat të caktuar – ish objektit 

Shkolla e Artit “ Odhise  Paskali” Pejë. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ky komision përbëhet nga pesë anëtar, dy nga ekzekutivi (z. 

Naser Gega dhe znj. Xhenete Syka Kelmendi), dy nga kuvendi dhe një nga shoqëria civile, në 

material i keni emrat e propozuar nga ekzekutivi, dy propozime i jap tani kuvendi, ndersa 
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shoqeria civile në takimin që e kemi thirrur do e propozojnë një anëtar. Meqënse edhe kësaj 

radhe sygjerim nga kryetari është që në këtë komision të jenë përfaqësues nga partitë opozitare, 

si dhe të respektohet kuota gjinore. 

 

z. Drin Veselaj: uroj që mos ti nërrohet destinimi gjatë 10 viteve të ardhshme, ndonjë kafiteri a 

diqka të ngjajshme, sa i përket propozimi, ne e propozojm për këtë komision znj. Vjendita 

Kelmendi Gërgoci. 

 

z. Berat Ganiqi: ne e propozojmë dr. Eleonora Bala për këtë komision. 

 

Pas diskutimeve dy propozimet e bëra nga kuvendi, me 32 vota pro, u aprovua formimi i 

Komisionit vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënjës në shfrytëzim të pronës së 

paluajtshme të komunës në afat të caktuar – ish objektit Shkolla e Artit “ Odhise  Paskali” Pejë. 

 

XV. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë së Arsimit Pejë,për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e drejtorëve dhe zv. Drejtorëve të institucioneve edukativi arsimore në 

Komunën e Pejës. 

 

Dr. Islam Husaj: këto janë propozime nga DKA, nese pajtohen anëtaret e kuvendit me i votu. 

 

z. Feriz Gashi: dashta një pyetje drejtorit të arsimit por nuk qenka këtu,  ndoshta shkoj në zyre ja 

lexoj, një falemnderim paraprak për kryetarin për realizimin e dy kërkesave të mija paraprake; 

më tutje z. Gashi lexoj në tërsi pyetjen që kishte pergaditur për drejtorin e arsimit, ku ndër tjera 

kërkonte që të ndiqen në përpikmeri, kushtet dhe kriteret për zgjedhjen e drejtoreve dhe 

zv/drejtoreve dhe të mos ketë ndërhyrje të politikës siq ka ndodhur në të kaluaren, para se të 

hapeshin konkurset diheshin se kush do të zgjidhet drejtor dhe zv/drejtor; pastaj me tutje z. Gashi 

paraqiti shqetësimin që disa shkolla kërkojnë para nga nxënësit që e shkaktojnë ndonjë dëm, e që 

shpesh janë kushtëzuar me mosdhënien e diftesës dhe diplomave pa paguar dëmin veq e veq, ne 

pos investimeve që behën nga komuna prap lypen ato pare nga nxënësit; objektivë tjetër që duhet 

të ndiqet nga drejtorët është paisja e shkollave me kabinete; shqetësim tjetër i ngritur nga z. 

Gashi ishte gjëndja e disa mësimdhënesve në sh. Ali Hadri për mungesën e normës së orëve, 
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nëdisa raste disa arsimtar kan mbi 20 orë e disa nuk kanë norm të plotë, këto orë ose duhet të 

shprendahen ose të hapet konkurs i ri; qështja e fundit që u ngrit nga z. Gashi ishte qe jo të gjithë 

nxënësit kanë mundësi të ndjekin kurse të ndryshme për përgaditjen e provimeve, kështu që të 

mbahen orë plotësuese së paku dy muajt e fundit të vitit shkollore me nje pagesë simbolike. 

 

Znj. Hidajete Nikqi: unë i përkrahi këto dy zonjat që janë të propozuara në këtë komisio, mirpo 

shqetsimi im është që këto konkurse nuk janë të qendrushme në qytetin tonë, aty aplikon ai që i 

është premtuar që do zgjidhet sebashku me dy tjerë për të ja plotësuar kriteret e konkursit , e di 

që në bazë të UA në bazë të përformancës mund ti vazhdohet mandati i dytë dhe ai i trete, mirpo 

kërkoj që në shkolla të këtë drejtor të ri, kërkojë që në këto konkurse të kthehet besushmeria. 

 

Dr. Islam Husaj: na sot po flasim për zgjedhjen e komisionit e jo për konkursin, pra mos të 

brenogosemi se qka do të ndodh në të ardhmen, detyrë e jona është ti zgjedhim njerzit që i 

plotësojnë kriteret për këtë komision, ndërsa qështja e ngritur për pagesën e demeve, është një 

rregullore e miratuar të ne në kuvend ku parashihet që dëmët të paguhen nga ata që i shkaktojnë; 

sa ju përket orëvë mesimore kohëve të fundit numri i nxënëseve po zvoglohet shum e bashkë më 

të edhe numri i orëve, po besoj që nuk ka nevojë për orë plotësuese po të bëhet më efikas orari i 

mësimdhënies dhe mësimnxëniës. 

 

z. Drin Veselaj: sa mujta me kuptu profen Feriz, problematika e kësaj qështje qendron të formimi 

i komisionit, ndërsa dr. islami tha që nuk është e rendësishme se kush është në komision, unë 

mendoj së këtu fillon problemi sepse po vendosim njerz në komisione qe janë me agjenda 

politike, sepse tani në shkolla janë të vendosur njerëz të politikës, kjo dihet, pra na duhet me 

ndryshu këtë qasje, pra me u vendos njerz me kredibilitet, kisha kërku që mbledhje e komisionit 

të jetë në mënyr publike dhe të transmetohet intervistat. 

 

z. Labinot Panxha: kan mjaftu dy mandate që më kon vetem kryetar i njerzve të LDK-së, tani në 

mandatin e tretë duhet me kon i të gjithëve, mjafton që me i respektu procedurat për këtë konkurs 

dhe besoj do të zgjedhen meritorët. 
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z. Nezir Jahmurataj: nese ky komision zgjidhet i keq, komplet procesi ka me shku keq, të kihet 

kujdes, kur të miren përgjigjësit. 

z. Berat Ganiqi: faji është të komuna që nuk ju prezentoj biografinë këtyre anëtareve të këtij 

komisioni, ndersa ne tash nuk kemi drejtë të përmendim me emra, sepse munden me konë 

profesionist ama qe ne nuk e dimë. 

 

Dr. Islam Husaj: me heret thash se komisioni zgjedhet bazuar ne UA dhe njerzit e propozuar i 

plotësojnë kriteret, e nuk e thash që ska rendësi kush është në komision ashtu siq e ceki Drini; 

ndërsa sa i përket asaj që tha z. Jahmurataj nuk ka drejtë sepse anëtari i tret i komisionit vije nga 

MASHT e nuk është edhe ai në LDK qysh po hamendsoni ju që të gjithë të jen në LDK, si dhe 

bsoj qe duhet prezentuar biografia e tyre sepse në material i keni pas emrat që një javë dhe keni 

mundur të hulumtoni. 

 

z. Bujar Agusholli: një adresim për Islamin, kërkesa e Ferizit për orë plotësuese është shum me 

vend sepse ata që dojnë më shku përapara orjentohen në kurse, këto janë edhe politika sociale. 

 

Pas diskutimeve me 18 vota pro, 3 vota kundër, 9 vota abstenim, miratohet propozimi i 

Drejtorisë së Arsimit Pejë,për formimin e Komisionit për zgjedhjen e drejtorëve dhe zv. 

Drejtorëve të institucioneve edukativo arsimore në Komunën e Pejës. 

 

XVI. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për 

shpalljen me interes publiktë pronave në BL. Kapeshnicë. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: këto dyja po shpallën sepse harta zonale ende nuk janë të 

aprovuara sepse janë në procedur, na e kemi parapa me ndertu këtë parkun në Kapeshnic, ndersa 

tani i kemi dy prona që pas procedurave krijojmë hapsirë gjelbruese dhe 17-18 parkingje, pra 

është hapsirë publike që qytetaret që vinë për shtegun e ecjes i lojnë veturat aty. Kryetari 

Muhaxheri, prezantoj para anëtareve të kuvendit me video projektor në detaje të gjitha pronat që 

janë në interes publik në bazë të PZHK, ndërsa me harta zonale kur te miratohen shtohen edhe 

shtatë prona. 
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Dr. Islam Husaj: një sygjerim për drejtoret se mos me qitë në materiale që i dergojnë mos tia 

qesin statutin e vjeter por të riun, sepse mund të na kthehen mbrapa vendimet. 

 

Pas diskutimeve me 19 vota pro, 2 vota kundër, 9 vota abstenim, u miratua propozimi i DÇPJ-ke 

dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për shpalljen me interes publiktë pronave në BL. Kapeshnicë. 

 

XVII. Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të Komunëspër zëvendësimin e një anëtarë të 

KKSB-së. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: fjala është se në seancene kaluar kur është formu KKSB-ja është 

bërë një lshim teknik, dhe si pasoj tani ka ardhë propozimi për zavendësim në vënd të znj. 

Miroslave Simovic, vije Maja Serbjlank. 

 

z. Berat Ganiqi: a mundet dikush me na informu më shum se pse po bëhët ky zavendesim se po 

na dalin pastaj disa qe fotografohen me Ivica Daçiçin. 

 

Nënkryetari z. Fatmir Asllani (kordinator i KKSB-së): ky anëtar vjen prej komunitetit serb, ka 

qenë një ma herët por ata kan kërku që vet me ndrru, arsyen nuk e di pse, pra është propozim e 

ikomunitetit serb si pjes përberse e lokalitetit të Komunës së Pejës, e ka dorëzu aplikacionin 

mirpo gjatë përzgjedhjes i është ndrru emri. 

 

Pas sqarimeve nga 29 anëtaret që ishin prezent 17 vota pro, 11 vota kundër, 1 abstenim, me 

shumc votash aprovohet propozimi i kryetarit të Komunës për zëvendësimin e një anëtarit të 

KKSB-së. Realishtë ndryshimin e vendimit për themelimin e KKSB-së. 

 

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

atë  rënditje siç janë pranuar. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: z. Ganiqi ju ka adresuar me disa pyetje ekzekutivit, meqense në 

bazë te rregullorës për punë të Kuvendit ai do ti merr përgjigjet nga akzekutivi brenda 30 diteve, 
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ne i kemi rekomanduar pyetjet tuaja të dretoria përkatëse dhe të kryetari, ata brenda afatit besoj 

do ti kthejnë pergjigjet. 

 

 

XIX. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 

 

z. Rajan Arapi: kam një kërkesë për lagjen 7 Shtatori që në disa rrugë e rrugica nuk funksionon 

në disa shtylla ndriqimi publik, të rregullohen aty nese është e mundur sa ma shpejt. 

 

z. Drin Veselaj: për kryetarin, gjendja në Kompanin Ambient nuk ështe e mire ka disa probleme 

edhe me gjykatë, unë po i përcjelli shqetesimet e punëtorve ty sepse janë të paknaqur, kjo vërehet 

edhe nga gjendja në qytet; qështja dytë, kërkoj që të mirmbahët rruga për bjeshket e Sejnoves 

 

z. Gazmend Muhaxheri: kërkesën e fundit vyn me ardhë me bo kur ti kemi degjimet buxhetore. 

 

z. Naim Bytyqi: kam kërkesë nga qytetaret për rimbursimin e mjeteve për ceremoninë e  varrimit 

të qytetareve të komunës sonë, kjo për shkak të gjendjes së rendë ekonomike të shkaktuar nga 

pandemia, sepse ka komuna që i rimbursojnë këto mjete. 

 

z. Berat Ganiqi: të rr. Beteja Loxhes, Dardania II, ka ankesa që mjëtet motorike po zhvillojnë 

shpejtësi marramendese, ne si komun duhet me ndërmarr diqka sa ma shpejtë deri sa nuk ka pësu 

dikush aty. 

 

z. Nezir Jahmurataj: është prishur ujësjellsi i raushiqit nga një gurthyes, pas 244 oreve është 

rregulluar nga HidoDrini, mirëpo drejtoria e inspekcionit a e ka vizitu apo mundet me ndërmarr 

diqka apo a është i licencuar ai gurthyes; si dhe në Trestenikë një grop e madhe a e keni vërejtë; 

linja e tensionit të lartë Lybeniq, Raushiq dhe Loxhë shtyllat janë të vjetruara a mundeni 

sëbashku më KEDS me ndërmarr diqka sepse kur fryn era nuk kemi rrym. 

 

z. Gazmend Muhaxheri: rrjeti i KEDS është obligim i tyre, na si komun kemi marrë obligim që 

me financu rrjetin në Rugovë. 



19 
 

 

z. Labinot Panxha: disa kanale të ujitjes të ndërtuara në tëtor 2021 në fshatrat e Lugut Baranit, 

mbetjet gjatë punimeve dhe dheu kan mbat aty nëpër toka bujqësore që i pengojnë bujqit, kur 

heket dheu edhe mbetjet nëëkto toka (Kosuriq, Llugagji dhe Nepole); pyetje për znj. Xhenete, 

ftesa që na ka ardh për 17 shkurt me këto pesë aktivitete kulturore, pse nuk e keni parapa një 

minut nderim para lapidarve të deshmorëve të Pejës. 

 

Znj. Xhenete Syka Kelmendi: agjenda është derguar me kohë, meqense disa skeni mundur me 

ardh, mundeni sot me pa ekspoziten në holl të kuvendit, edh kur kam qenë në AAK normal se 

kam qenë në rresht të parë se kam qenë fituese, gjitha homazhet dhe nderimet i kemi shenuar në 

form kontemporare, të gjitha janë të përmbledhura të obilisku i paqës. 

 

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

Kliko:https://www.youtube.com/watch?v=KTcw-EFwFhQ&t=8832s 

 

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

Rexhep Kurtbogaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 14:00 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                K R Y E S U E S I , 

Z. Avni Gashi                                                                  z. Rexhep Kurtbogaj  
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Shtepia e Kulturës, kati III, Pejë 

038 742 022; 049 124 548;  
www.letsdoitpeja.org; letsdoitpeja@gmail.com; 

 

 

Për: Z. Rexhep Kurtbogaj, Kryesues i Kuvendit Komunal Pejë 

Cc:       Z. Avni Gashi, Udhëheqës i Sektorit të Kuvendit të Komunës Pejë 

Nga: Urim Xharavina, Let’s Do It Peja email:  letsdoitpeja@gmail.com, Tel: +383 49 124 548  

Lënda: Kërkesë për Angazhimin e Antarëve të Kuvendit Komunal në Grupin Punues për hartimin e 

“Planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit” 

Datë: 25/02/2022 

 

I nderuariZ. Kurtbogaj, 

Organizata Let’s Do it Peja aktualisht është duke vazhduar me vitin e dytë të implementimit të 

projektit “Të Bashkuar për Ajër të Pastër”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka 

kohëzgjatje 1 vjeçare nga 01/01/2022 deri me 31/12/2022. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të 

mbështesë angazhimin afatgjatë duke u dhënë qytetarëve zërin që të ndikojnë në reformat e sektorit 

publik përmes programeve të bazuara në prova, analiza, monitorime, dhe iniciativa konkrete të 

avokimit në përmirësimin e cilësisë së ajrit.  

Në kuadër të këtij projekti do të punohet “Plani Lokal i Veprimit për Cilësinë e Ajrit”, siq kërkohet 

edhe nga LIGJI NR. 03/L-160 PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA, Neni 31, Planet lokale të 

veprimit për cilësinë e ajrit. 

1. Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit definojnë politikën, menaxhimin e cilësisë së 

ajrit përperiudhën pesë (5) vjeçare dhe veprimet përbrenda territorit të komunës, në harmoni 
me Strategjinë ecilësisë së ajrit. 

2. Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit janë pjesë integrale e planeve lokale për 

mjedis. 

3. Raporti për zbatimin e planit shqyrtohet nga Kuvendet e Komunave. 
 

Për të plotësuar këtë kërkesë ligjore do të formohet grupi punues nga palët e interesit dhe ekspertë që 

do të kontriubojë në hartimin e këtij plani.  

Andaj po ju drejtohemi me kërkesë për angazhimin e dy anëtarëve nga Kuvendi Komunal i Pejës që të 

bëhen pjesë e këtij grupi punues.Këshilltarët e Kuvendit Komunal të cilët do të delegohen të jenë 

pjesë e Grupit Punues për hartimine Planit Lokal për Cilësi të Ajrit duhet të kenë njohuri bazike në 

fushën e mjedisit dhe të kontribuojnë në mënyre aktive. 

Ju lutemi gjithashtu, që gjatë nominimit të keni parasysh edhe përbërjen gjinore.  

 

JU falenderojmë paraprakisht në mirëkuptim! 

 

 

Sinqerisht,          
Urim Xharavina  

http://www.letsdoitpeja.org/
mailto:letsdoitpeja@gmail.com
mailto:letsdoitpeja@gmail.com

































