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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:060/01-66533 

Datë: 20. Qershor  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                               Kryesuesi i Kuvendit 

                                                                                                                Rexhep Kurtbogaj                                                                                                               

  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. Qershor 2022. 

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 të Kuvendit Komunal Pejë: të dt.04.Maj 2022, seancës së jashtëzakonshme 

      dt. 20. Maj 2022, si dhe seancës së rregullt të dt. 31. Maj 2022.  

   

 

(4) Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore për periudhën 2023 – 2025.  

 
(5) Shqyrtimi i Raportit informativ mbi zhvillimin ekonomik dhe turizmit në Komunën e Pejës. 

(6) Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Këshillave lokale në 

      Komunën e Pejës. 

(7) Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për ankesa  lidhur me procesin e zgjedhjeve  

      të Kësillave Lokale në Komunen e Pejës.  

(8) Shqyrtimi i Raportit informativ mbi përformancën e Komunës së Pejës, për vitin Janar – Dhjetor 2021. 

 

(9) Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë  

      renditje siç janë pranuar. 

 

         -  Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të Premten, me dt. 29. Qershor 2022. 

 

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

 

 

   Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt. ...Korrik  2022.  

 

 

  

 

 











 

 Diskutimi i Raportit të Performancës 

Të nderuar sot para jush e paraqesim Raportin e Performancës për diskutim. 

Një shpjegim i shkurtër rreth Performancës dhe rëndësisë se këtij Raporti Komunë - 

Ministri. 

 

Janë gjithsej 19 Fusha me 102 tregues të vlerësuar disa indikatorë janë pezulluar për 

vlerësim për arsye të ndër lidhshmërisë me Pandeminë Covid 19, kurse janë gjithsej 119 

indikator në Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale të cilët duhet që të 

dëshmohen me dokumente zyrtare. 

Fushat ku zhvillohet procesi i vlerësimit janë:  

1) Shërbimet Administrative, 2) Transparenca Komunale, 3) Përgjegjshmëria 

Komunale, 4) Kulturë, Rini dhe Sport, 5) Menaxhimi i fatkeqësive, 6) Planifikimi 

Hapësinor Komunal, 7) Hapësirat publike, 8) Infrastruktura Rrugore, 9) Transporti 

Publik Komunal, 10) Parkingjet Publike, 11) Uji i Pijshëm, 12) Kanalizimi, 13) 

Menaxhimi i Mbeturinave, 14) Mbrojtja e Mjedisit, 15) Shëndetësi, 16) Financa dhe 

Zhvillim Ekonomik Lokal, 17) Arsimi Para universitar, 18) Shërbime Sociale 

Familjare dhe 19) Përfaqësimi Gjinor. 

Në fillim ju njoftojmë se Komuna e Pejës ka arritur të kualifikohet për Grantin e 

Performancës dhe nga rezultatet e paraqitura dhe të vlerësuara nga Komisioni i MAPL 

bashkë me donatorët siç është Demosi dhe të tjerët kemi arritur shumën e 761.186.71 

euro, shumë kjo që mund të përdoret për investime Kapitale në përputhje me planet e 

Kryetarit për investime kapitale. 

Për Vitin 2021 jemi në proces të vlerësimit pasi që të dhënat e kërkuara nga Ministria e 

Administrimit të Pushtetit Lokal janë në fazën e vlerësimit, vlen të theksohet që këtë vit 

jemi dukshëm edhe më mirë duke u bazuar nga punët që janë bërë dhe nga të dhënat 

tona që i posedojmë si Komunë, po ashtu presim që nga vlerësimi final të kemi ngritje. 

Në fund dëshiroj të falënderoj kryetarin për mbështetjen, drejtorët dhe Kuvendin 

Komunal për bashkëpunim si dhe zyrtarët informues të fushave raportuese! 
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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: 01/060/04-50918 

Pejë, datë: 20 Maj 2022. 

 

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

 

Nga takimi i I-rë i jashtëzakonshëm i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 20 Maj 2022, me 

fillim në ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë. 

 

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të kuvenditë komunës, 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 e OSBE, përfaqësuesit të 

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

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit z. Rexhep Kurtbogaj, pastaj konstatoj se janë  

34 anëtar prezent. Në vazhdim kryesuesi e hapi diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj se sipas 

legjislacionit në fuqi në seancën e jashtëzakonshme vetëm nje pikë mund të shqyrtohet dhe 

diskutohet në rend dite.  

 

Me 33 vota pro u miratua ky rend dite: 
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat. 

 

Në këtë takim mungoj z. Rrustem Berisha. 

 

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk pat. 

III. Shqyrtimi i kërkesës për Transferin e mjeteve buxhetore nga kategoritë ekonomike 

shpenzime kapitale në subvencione transfere. 

 

z. Jeton Abazaj: ligji i financave publike na lejon që të bëjmë këtë transfer nga një kategori në tjetrën 

edhe në rastin kur nuk ka rishikim buxhetor, ne kemi bërë kërkesë që 300.000 euro nga investimet 

kapitale të DPKSHP ti transferojmë të D. Financave, respektivishtë të kodi i suvencioneve me qëllim të 

realizimit të projektit të rehabilitimit të rrjetit të energjisë elektrike në Rugovë, kjo po bëhët me qëllim që 

most e kemi problem me keqklasifikim të pagesës sepse nese eventualishtë e bëjmë prej kapitaleve atëher 

mund të jetë keqklasifikim, ndërsa me rekomandim të auditorit po e bëjmë këtë transfer, dhe pastaj mund 

ti paguajm nga subvencionet sepse atjë është tu u bo një punë e mirë, arësye që po bëjmë transfer në këtë 

seancë të jashtëzakonshme është që mos me i tejkalu afatet e pagesës që i lejon ligji i menagjimit të 

financave publike, pra ne jemi me kohë që nese këtë fatur e shlym mbrenda 30 ditëve. Transfer nga 

REND DITE  

 

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

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

 

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

Drejtoritë e SHCK-së: 

 

3. Shqyrtimi i kërkesës për Transferin e mjeteve buxhetore nga kategoritë ekonomike shpenzime 

kapitale në subvencione transfere. 
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programi 18019 DPKSHP nga fondi burimor 10 që është grand qeveritar në kategorin e subvencioneve në 

DBF, e që nuk tejkalohet vlera 15% ashtu siq është e paraparë. Më në fund z. Abazaj ju kërkojë që ta 

votojnë të gjithë pozitë dhe opozitë si dhe shpreson që ta aprovoj edhe ministri i MFPT, si dhe në vendim 

të transferit të cekët që pjesa e mbetur e projektit do të buxhetohet në buxhetin për vitin 2023. 

 

z. Drin Veselaj: pavarsishtë që është mbledhje e jashtëzakonshme, ish dashtë që të jetë edhe pika 

të ndryshme, sepse dashta që të ngris një shqetësim se na u ka pamundësuar si pozitës ashtu edhe 

opozitës qasja me makina në oborrin e komunës. Ndërsa sa i përket pikës së rendit të ditës, 

nganjëhër pozita mundohet që ta qes në faj opozitën kur voton kundër kinse nuk është në të 

miren e qytetarëve, por nuk është ashtu sepse kur është interesi i qytetareve na jemi pro, mirëpo 

në këtë rast na i kemi kritikat tona, një pytje për drejtorin, në rast se ne nuk jemi pronar të këtij 

investimi, dhe KEDS është kompani private që po subvencionohet nga komuna për infrastruktur 

dhe qeveria për rrym, qka përfiton komuna n’këtë rast?. 

 

z. Naim Bytyqi: në rast se shkojmë që gjithë të bëjëm transfere nga investimet kapitale, drejtori 

ka me u detyru në muajt e ardhshëm që edhe për shpenzime me bo kësi transfere, une në 

tremujorshin e parë i kam parë disa probleme, mirpo mbasi kryetari u arsyetua se për shkak të 

pandemisë kemi patur probleme për realizimin e kontratave dhe për këtë arsye nuk fola, ne si 

grup parlamentar mendojme se në rrafshin profesional është joetike që të votohet kjo pikë. 

 

z. Berat Ganiqi: me subvencionu KEDS-in për me shti rrymen atje e pastaj me i detyru qytetarët 

që me pagu rrymen, ky nuk është subvencionim për qytetaret e Rugovës?, mendoj se është gabim 

me u subvencionu një kompani private si KEDS, sepse ata janë të detyruar me lidhe në rrym çdo 

qytetar në çdo zonë dhe e kan obligim kushtetues dhe ligjorë, nese mundesh me na jap shpjegim 

më të madh se pse po bëhëtë kjo, për Rugovën është dashtë me mendu që 20 vite, e jo me na 

akuzu tash se nese nuk votojm pro jemi kundër trevës së Rugovës. 

 

z. Islam Husaj: kam mendu që nuk do të këtë kundështim për këtë pikë, dhe se nuk pajtohem me 

asnjërin parafolës, nuk mund të fshehin pas asajë që ju jeni për Rugovën dhe nuk i votoni 

projektet të cilat janë ardhë në kuvend dhe janë për të miren e Rugovës, për me u zhvillu kjo 

pjesë komuna ka për obligim që të kujdeset për mirëqenien e atyre qytetareve dhe bizneseve atje, 
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dhe se kërkesë e vazhdueshme ne degjimet buxhetore që sa vite ka qenë sigurimi i rrymes në atë 

pjesë. Pra nese na e presim vetem KEDS-in, na kurr nuk kemi me zhvillu Rugovën, gjithashtu 

Kryetari dhe KEDS e kan një marrëveshje bashkëpunimi për investime të përbashkëta në 

Rugovë. Në fund z. Husaj shtoj se këto investime mbesin në Rugovë dhe janë të qytetareve të saj 

e jo të KEDS-it, dhe se po subvencionohen qytetaaret e Rugovës me investime e jo KEDS-i. 

 

z. Nezir Jahmurataj: në shum vende DPKSHP investon në ndriqim ku nuk ka nevojë, dhe 

realizoni projektet ku ka nevoj sikurse këtë në Rugovë, KEDS-i e di që e ka për obligim vetë me 

ndërtu rrjetin elektrik, e për që i keni premtu ju është diqka tjetër, mirëpo ma mir kish qenë që 

me i ndihmu ne projekte drejtorit te bujqësisë për shkak të gjëndjes së jashtëzakonshme që jemi, 

sepse si komunë kemi toka të shumta bujqësore që munden me u punu. 

 

z. Labinot Panxha: Rugova është pjesë e parkut nacional, njerzit që ndërtojnë atje, përballen 

penalishtë, tani tregomni ju, kuj po ja qoni rrymen atje?, pra po e subvencionon KEDS-in në një 

vend që nuk ki drejt me ndertu shtepi, këtë ish dashtë me na shpjegu më mirë. 

 

z. Rajan Arapi: qështja e Rugovës për shkak që është në park nacional është pak e komplikume 

sepse asnjë pelqim nuk mundet me u marrë për ndertim aje, sepse kemi pas telashe atje me disa 

investime që i kemi bërë, por është me rendesi që të zgjidhet kjo qështje; ne si grup nuk jemi 

kundër dërgimit të energjisë në atë pjesë por në anën tjetër kemi shum kontrata që nuk janë 

realizu për shkak të ngritjës se qmimeve, a ka mundësi që ndërkohë edhe këto kontrata të 

subvencionohen në interes të qytetareve të komunës. 

 

z. Naim Bytyqi: një replik me z. Husaj, ju po mundoheni që na qitë në pozitë kishe nuk e dojmë 

Rugoven, mirpo si ekonomistë po të them se është me rendesi me ditë sa nga vinë këto mjete, e 

jo të bëhën transfere nga investimet kapitale. 

 

z. Bujar Agusholli: ta qartsoj edhe një herë drejtori këtë qështje, dhe te ndalen retorikat se kush e 

don e kush jo Rugovën, nuk po me pelqen ky diskurs që po bëhët, unë plotësisht e mbeshtes 

opozitën. 
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Znj. Vjendita Kelmendi Gërgoci: në të njejtën pozitë kam qenë në vitin e kaluar kur ka qenë fjala 

a me dërgu ujin e pijshëm në Lugun e Baranit, pra nuk është që nuk e dojmë një lokacion të 

caktuar kur veotojm kundër një projekti apo transferi të paqartë. 

 

z. Islam Husaj: nuk janë fjalët ato që e tregojnë realitetin por veprimet se si sillemi, ndërsa se i 

përket pytjës së kolegut për ligjin e parkut nacional, unë e di se qka lejon dhe qka ndalon ai ligj, 

mirëpo e di edhe se prona private është e mbrojtur me ligj dhe është e patjetërsushme përveq 

nese ajo kompenzohet, prandaj në Rugovë asnjë procedurë e ndërrimit e as kompenzimit nuk 

është bërë. Pra edhe pse Rugovasit po e kanë të veshtirë këtë gjendje, kjo nuk don me thënë që 

me i nderprerë investimet ne atë trevë. Ndërsa z. Bytyqi qështjen e raportit nga seanca e kaluar 

qe e përmendi është jashtë rendit ditës. 

 

Znj. Hidajete Nikçi: ne nuk jemi kundër investimeve në Rugovë as për rrjetin elektrik, mirëpo të 

investohet edhe në drejtime tjera si në ujrat e zeza, ujin e pijës.  

 

Drejtori z. Jeton Abazaj: Kuvendi Komunal në mandatin e kaluar e ka votuar një herë këtë 

projekt dhe është i buxhetuar në vitin e kaluar në vlerë prej 432.000 euro në DBF në investime 

kapitale, është lidh kontrata në vlerë prej 623.000 euro, ky projekt i ka kaluar filterat e Kuvendit 

Komunës, MFPT dhe të UA mbi kriteret e investimeve kapitale, pra gjëthqka është në rregull, 

meqenëse gjatë fazës së auditimit është rekomanduar që të bëhët pagesa prej kategorisë së 

subvencioneve, pikrishtë për këtë e kemi thirrë këtë seancë dhe po e bëjmë këtë transfer. Pra nuk 

po subvencionohet asnjë operator ekonomik por vetëm po bëhët ndryshimi i kategorisë 

ekonomike. 

 

z. Drin Veselaj: në momentin e transferimit nga kapitalet në subvencione, ne e dimë që pronësia 

e investimit është e atij që e subvencionon, pra na nuk jemi kundër investimit në Rugovë, vetem 

që kemi mundur që pronsinë e investimit ta ketë komuna si investim kapital i komunës. Qto pare 

po merren nga investimet kapitale rregullimi i rrugëve në fshat, në të njejtën kohë na po thojmë 

që operatoret ekonomik po janë të pa knaqur për shkak të rritjes së qmimeve, e ne qka po bëjëmë 

po e subvencionojme KEDS-in. 
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z. Feriz Gashi: rruga për në Pepaj, pas nje viti është rrenu, ndërsa jeni arsyetu se kjo ka ndodh 

për shkak të reshjeve, pra pse shtepitë qe i ndertojmë ne nuk rrenohen, por vetem ato qe 

mbarohen me parat e taksapaguesve?. 

 

z. Berat Ganiqi: në prill të vitit 2021 komuna i ka nda 1.1 milion euro për sanimin e rrjetit 

elektrik, pse duhet me ju nda edhe tani?; në tri takimet e zyrtareve të K. Pejës më zv/ministrin e 

Infrastrukturës janë pyetur se a ka nevoj për mbeshtetje të ndonjë investimi, ata janë përgjigjur 

me jo. 

 

z. Jeton Abazaj: nuk po subvencionohet KEDS-i sepse këto mjete nuk shkojnë në konto të sajë, 

por me këtë transfer do të bëhët pagesa për kontratën që e ka lidh komuna Pejës dhe në një far 

forme po subvencionohen banorët e Rugovës. Pra në prill 2021 Kryetarii i Komunës, mbeshtëtur 

në nenin 17 të LVL-së ka nënshkru memorandum me KEDS-in, në total ka qenë paramasa që 

projekti do të kushtoj 1.1 milion euro, ndërsa me vlerë tënderuese ka kushtuar 623.000 euro, e te 

gjitha këto i kan kaluar filtrat që i përmenda ma herët, pra ky transfer po bëhët që mos te kemi 

keqklasifikim, sepse gjithsesi se do të vazhdojë ky projekt sepse nuk kemi munges të mjeteve. 

 

Pas diskutimeve me 20 vota pro, 10 kundër u miratua kërkesa për Transferin e mjeteve buxhetore 

nga kategoritë ekonomike shpenzime kapitale në subvencione transfere. 

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

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=vPYWkb2MN1s  

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=C5L3fFR0Qak  

 

 

Mëqë u shqyrtua pika e rendit të ditës e propozime tjera nuk pat, kryesuesi z. Rexhep 

Kurtbogaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 12:00 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

Z. Avni Gashi                                                                        z. Rexhep Kurtbogaj  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPYWkb2MN1s
https://www.youtube.com/watch?v=C5L3fFR0Qak
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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: 060/01-41207 

Pejë, datë: 04 Maj 2022. 

 

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

 

Nga takimi i IV-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 04 Maj 2022, me fillim në 

ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë. 

 

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 e OSBE, përfaqësuesit 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 iu uroj festen e 

Fiter Bajramit, pastaj konstatoj se jemi 30 anëtar prezent. Në vazhdim kryesuesi e hapi 

diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë vendos në rend dite. Kryesuesi i 

informoj se pika e  12. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim 

pronash në mes të komunës së ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe 

Puhovci” Pejë, me interes publik, tërhiqet nga rendi i dites sepse nuk kemi arrit me plotësu me 

dokumentacion, gjithashtu kryesuesi z. Kurtbogaj informoj se ka një pikë shtesë, “Marrëveshja e 

bashkëpunimit komunal ndërkombëtar në mes të Komunës së Pejës Rep. e Kosovës dhe   
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Komunes Kirklareli të Rep. të Turqisë” dhe se kisha kërku që kjo pikë të shqyrtohet në fillim të 

seancës. 

 

z. Labinot Panxha: pasi qe neser është 5 Maji, dita e Dëshmoreve të Kombit, për nderë të të 

gjitha luftrave e veqanarisht të asaj të UCK-së, kërkoj që më njuë minut heshtje të nderohën të 

gjithë Deshmorët e Kombit. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: duke marrë parasyshë propozimin e z. Panxha, të gjithë anëtarët 

prezënt u pajtuan si dhe mbajtën një minut heshtje në shenje respekti dhe nderimi për të gjithë 

Deshmoret e Kombit.  

 

Me 30 vota pro (një me ngritje dore) u miratua ky rend dite me propozimet që u dhanë nga 

kryesuesi: 
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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 Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 28 mars 2022. 

 

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

Drejtoritë e SHCK-së: 

4. Shqyrtimi i Raportit informativ mbi të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – mars 2022. 

5. Shqyrtimi i Raportit informativ për Pasqyra financiare të Komunës së Pejës, për vitin 2021. 

6. Shqyrtimi i propozimit të DUMM  për miratimin e Vendimit për dhënjën në Diskutim Publik 

të  Projekt – Hartave Zonale të Komunës së Pejës 2022 – 2030, pas marrjes së Pelqimit nga 

MMPH. 

7. Shqyrtimi i kërkesë së “Anibar” Pejë për ndarjen e mjeteve financiare për zhvillimin e 

aktiviteve kulturore. 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i  Draft - Vendimit për shfuqizimin e Vendimit Nr.23/2022, të 

dt.28.03.2022, të KK. Pejë, mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës për këmbim 

pronash në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit privat z. Albert Ajdaj, nga Peja, në mungesë 

të harmonizimit me të dhënat sipas certifikatës së pronësisë, e në kërkesës së MAPL-së 

Nr.020-279/4  dt.15.04.2022 për rishqyrtim të aktit në fjalë. 

9. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të 

komunës së Pejës dhe pronarit privat z. Valdet Mujaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin 

e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me 

interes publik. 

10. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të 

komunës së Pejës dhe pronarit privat z Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e 

shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me 

interes publik.    

11. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të 
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat. 

 

Në këtë takim munguan z. Rrustem Berisha dhe z. Nezir Berisha, z. Mentor Bajri, znj. Hidajete 

Krasniqi dhe z. Izet Kojic. 

 

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

komunës  së Pejës dhe D&E CONSTRUCT SH.P.K, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e 

shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me 

interes publik. 

12. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të 

komunës së ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, 

me interes publik (tërhiqet nga rendi i ditës). 

13. Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera: 

- Komitetit për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe 

- Komitetit për Shëndetësi. 

14. Marrëveshja e bashkëpunimit komunal ndërkombëtar në mes të Komunës së Pejës Rep. e 

Kosovës dhe   Komunes Kirklareli të Rep. të Turqisë.      

15. Vendim për kompenzimin e “Komiteteve tjera”.   

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

siç janë pranuar. 

17. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 
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Nuk pat. 

III. Shqyrtimi i Procesverbalit nga Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 28 Mars 

2022.  

z. Drin Veselaj: jo për procesverbal, mirpo kemi vërejtëje për shkak të shtyerjes së seancës, e 

parapar për prill, mos te ndryshohet zakoni për shkak të agjendave politike. 

 

Me 29 vota pro (një me ngritje dore) u votua procesverbali nga Seanca e Kuvendit të Komunës 

së Pejës, dt. 28 Mars 2022. 

 

IV. Marrëveshja e bashkëpunimit komunal ndërkombëtar në mes të Komunës së Pejës 

Rep. e Kosovës dhe   Komunes Kirklareli të Rep. të Turqisë.  

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ne seancen e qershorit të vitit kaluar, u miratu nisma për 

bashkëpunim në mes këtyre dy komunave, dhe tani kemi marrëveshjen e nënshkruar nga 

kryetaret e këtyre dy komunave. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: vendimin për nismen e bashkëpunimit e kemi marrur ne vitin e 

kaluar në kuvend, ndërsa tani pas nënshkrimit të marrveshjës duhet serisht me votu në kuvend. 

 

Pas shpjegimit, me 29 vota pro (një me ngritje dore) u aprovua Marrëveshja e bashkëpunimit 

komunal ndërkombëtar në mes të Komunës së Pejës Rep. e Kosovës dhe Komunes Kirklareli të 

Rep. të Turqisë. 

 

V. Shqyrtimi i Raportit informativ mbi të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar 

– mars 2022. 

z. Drin Veselaj: zakonishtë në këto raporte informative drejtori është shum i kujdesshëm, ama në realitet 

këta numra nuk e di qysh janë, është një përiudh e shkurt edhe si duket ekzekutivi është në gjum edhe nuk 

ka shum shpenzime, mbetet të shihet me vonë. 
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VI. Shqyrtimi i Raportit informativ për Pasqyra financiare të Komunës së Pejës, për 

vitin 2021. 

Drejtori i DBF-së z. Jeton Abazaj: është një raport obligativ informativ edhe publikohet në 

uebfaqe të komunës, këto tashme janë në auditim. 

 

VII. Shqyrtimi i propozimit të DUMM  për miratimin e Vendimit për dhënjën në 

Diskutim Publik të  Projekt – Hartave Zonale të Komunës së Pejës 2022 – 2030, pas 

marrjes së Pelqimit nga MMPH. 

Drejtoresha DUMM znj. Arta Nallbani: bazuar në ligjin për planifikim hapsinor, komuna Pejës e 

ka dorzuar projektin për Harta Zonale të Komunës së Pejës 2022-2030 (HZK) në MMPH me 

datë 18.02.2022, pasiqë e kemi marrë pelqimin nga kjo ministri DUMM ka dal me propozimin 

vendimin për dhënie ne diskutim publik të HZK 2022-2030, hapja zyrtare e këtij diskutimi 

publik bëhët 8 ditë pas hyrjës në fuqi të këtij vendimi të kuvendit të komunës dhe do të zgjatë 30 

ditë sipas procedurave të përcaktuara me ligj, shpallja dhe njoftimi për hapjen zyrtare të këtij 

diskutimi bëhët 8 ditë para hapjes në tri gazeta të përditshme, në faqen zyrtare të komunës dhe 

faqen e DUMM, gjithashtu gjatë këtij shqyrtimi, të gjitha propozimet dhe vërejtëjet e publikut do 

të shenohen me shkrim dhe do të pranohen edhe në adresen elektronike brenda afatit kohor. 

z. Rajan Arapi: po me vjen mirë që me në fund po vjen ne kuvend ky draft vendim, HZK është 

një dokument që është punuar gjatë dhe shum edhe kryetari edhe stafi i DUMM me përkrahje 

teknike të GIZ-it dhe jo si komunat tjera që kan shpall tender për këtë qështje dhe kan shpenzu 

shum. Gjithashtu HZK është dokument që e pason PZHK-në, ky dokument është i rendësishem 

për shum qytetar që kan qenë të penalizuara nga planet rregulluese që kan qenë në fuqi deri me 

tani. 

z. Islam Husaj: meqense PZHK dhe HZK janë dy dokumentet me të rendësishme të komunës dhe 

një falemnderim për ta që kan punu shum në këto dokumente, në krye me kryetarin si vartës të 

tyre, dhe se bësoj se pas diskutimit publik sëshpejti do ta aprovojmë përfundimishtë. 
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z. Nezir Jahmurataj: një falemnderim për të gjithë ata që kan punuar në këto dokumente dhe për 

ministrinë qe nuk e ka vonuar shum pelqimin, megjithatë kemi pa prit ma shum për urbanizem 

para 8 viteve kur u zgjedh kryetari, po nuk ka bo edhe aq. 

Pas diskutimeve me 27 vota pro (një votë me ngritje dore), miratohet propozimi i DUMM  për 

miratimin e Vendimit për dhënjën në Diskutim Publik të  Projekt – Hartave Zonale të Komunës 

së Pejës 2022 – 2030, pas marrjes së Pelqimit nga MMPH. 

 

VIII. Shqyrtimi i kërkesë së “Anibar” Pejë për ndarjen e mjeteve financiare për 

zhvillimin e aktiviteve kulturore. 

Drejtori i DBF-së z. Jeton Abazaj: është një zotim i Kryetarit Komunës para disa viteve se nese 

Anibari e fiton këtë projekt, komuna e bashkëfinancon shumen e cekur në propozim që ju kemi 

dërgu juve meqë UA dhe rregullorja nuk e parasheh shumen deri në sa mundem me jap si 

ekzekutiv dhe si kuvend, na për hirë të transparences e kemi sjell në kuvend që të votohet. 

z. Berat Ganiqi: ne e përkrahim këtë ndarje të mjeteve, sepse Anibar është e vetmja ojq dhe i 

vetmi festival që për momentin Pejën po e mbanë gjallë në regjion dhe arenen ndërkombëtare sa 

i përket filmit të vizatuar. 

Drejtoresha e DKRS-së, znj. Xhenete Syka Kelmendi: vetem deshta ta plotësoj kolegun nga 

LVV-ja, se e gjithë ngjarja është akademi e animacionit e ska të bëjë me film të vizatuar 

Pas diskutimeve me 28 vota pro (një me ngritje dore), u miratua propozimi i kërkesës së 

“Anibar” Pejë për ndarjen e mjeteve financiare për zhvillimin e aktiviteve kulturore. 

 

IX. Shqyrtimi dhe miratimi i  Draft - Vendimit për shfuqizimin e Vendimit Nr.23/2022, 

të dt.28.03.2022, të KK. Pejë, mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës 

për këmbim pronash në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit privat z. Albert 

Ajdaj, nga Peja, në mungesë të harmonizimit me të dhënat sipas certifikatës së 

pronësisë, e në kërkesës së MAPL-së Nr.020-279/4  dt.15.04.2022 për rishqyrtim të 

aktit në fjalë. 
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Me 16 vota pro, 4 abstenim (një më ngritje dore) aprovohet vendimit për shfuqizimin e Vendimit 

Nr.23/2022, të dt.28.03.2022, të KK. Pejë, mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës 

për këmbim pronash në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit privat z. Albert Ajdaj, nga Peja, 

në mungesë të harmonizimit me të dhënat sipas certifikatës së pronësisë, e në kërkesës së 

MAPL-së Nr.020-279/4  dt.15.04.2022 për rishqyrtim të aktit në fjalë. 

 

X. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në 

mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat z. Valdet Mujaj, nga Peja, për 

rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- 

“Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është fjala për këtë pjesen 2 ari e 27 m, që është e rrethuar me 

tela përball marketit të Bardakiqëve, e që realisht edhe dy apo tri pikat tjera kanë lidhmeri, pra dy 

pikat janë thuaja si të njejta që e ndërrojmë një pron private me dy ose tri prona që i kanë 

pronarët privat e që janë në posedim të komunës, besoj se procedurat janë në rregull dhe se nuk 

ka ndonjë gabim teknik në numra. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: edhe pse kryetari i përmendi shkurt edhe pikat tjera që kanë të 

bëjnë me këmbim të pronave, tani është fjala për këmbim pronash në mes të komunës së Pejës 

dhe pronarit privat z. Valdet Mujaj, nga Peja. 

Pas shpjegimit nga kryetari, me 16 vota pro, 4 abstenime (nje me ngritje dore), miratohet 

propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës së Pejës 

dhe pronarit privat z. Valdet Mujaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes 

buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

 

XI. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në 

mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat z Albert Ajdaj, nga Peja, për 

rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- 

“Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 
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Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: me heret e anulum vendimin e përparshëm, për shkak të një 

gabimi teknik që prona 281/29 ka figuru, e ne realitet është 281/28, pra na po e votojme 

vendimin e korrigjuar, që ndërrohet parcella 281/28 me sip. 190 m2 pronë e Kuvendit Komunal 

Pejë me sip. 122 m2, pra ½ pron private e pronarit Albert Ajdaj, ku njera  ngastër është 2216 dhe 

tjetra është 2217, këto dy sëbashku i kanë 122 m2. 

z. Labinot Panxha: në takimin e kaluar janë dhënë vërejtëje për këtë vendim, dhe po të mos e 

kishte kompleks kryetari këtë punën që me ju kthy vendimet pas nuk ish dashtë që sot me ardhe 

me u shfuqizu e me u fuqizu prap i njejti, pra si po ma dergon rendin e ditës Avnia po e di pa e 

lexu se vetem ka këmbim pronash, kisha pas deshirë qe ndonjë seanc mos me pas kembim 

pronash por ndonjë projekt tjetër. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: shum mirë qe po i jap këto vërejtje, në demokraci është mirë qe 

qka fol kryetari me u vlersu, e këtu ekzistojnë edhe mekanizma që janë tu funksionu mirë, jo 

vetem tash mirpo MAPL është një ndër ministrit që funksionon mirë tash e 8 vite prej se jam unë 

kryetar janë tri procedura që jan kthy mbrapa, edhe kjo procedur është gabim teknik ka mujt mos 

me u kthy sepse është gabim teknik, e që gabimet teknike munden me u korigju si teknike, 

mirëpo mbikqyrsit e komunës kan kërku që kthy edhe e kemi kthy; dikush po mendon që nuk 

janë të rendësishme këto pun, mirëpo janë shum të rendesishme sepse komuna ka prona që janë 

të uzurpuara e që e kapin vleren deri në 150 milion euro, për me i realizu planet rregulluse ne na 

duhen 15 milion euro për shpronsime, me mendesin qe u kon hajt se merret tjeterkush me këto 

punë atëher ishin mbet krejt qysh jan mbete që 50 vite; për momentin i kemi 48 kërkesa të 

qytetarve për ndërrim prone me komunë.  

z. Nezir Jahmurataj: a është gati me u hap për këmbësor terasa e Hotel Dukagjinit?, edhe a kemi 

pare për keto qështje?. 

z. Berat Ganiqi: çdo seanc po kemi këmbim prone, ndoshta ish kon mirë që edhe llogon e 

komunës me ndërru e me pershtat me  diqka në lidhje me kembin prone, ndërsa atë pikën që e 

tërheke ne si LVV kem tu e votu se nuk e pam asnjë problem aty.  

z. Islam Husaj: vendimi që më heret e anulum është për shkak të gabimit teknik, gjethkush mund 

të gaboj, dhe organi që e ka nxjerr atë vendim ai duhet ta përmirësoj, pra është gabim teknik e jo 

përmbajtësor, edhe pse unë atë ditë e kam ngrit në seancë, megjithatë ne duhet me ju përmbajtë 
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PZHK-së, ligjeve per këmbim dhe shfrytëzim të pronës komunale, dhe me i ndjek procedurat 

shtu siq parashihen, pra për me ju përmbajtë PZHK-së na patjetër që duhet bërë këmbime 

pronash se perndryshe nuk realizohen projektet, unë i mbeshtes këto këmbime. 

z. Rajan Arapi: ne edhe në seancën e kalume nuk e vëmë në dyshim qëllimin e mirë që e ka 

kryetari me ndrrimin e pronave, pra këto vërejtje i dha edhe ministria që tashmë u kthy në 

rivotim, është mirë që të merren parasysh vërejtjet e të gjithëve edhe neve si koalicion e mos të 

bijmë në pozitë të keqë që të mos votojmë apo abstenojmë. 

Pas diskutimeve me 16 vota pro, 5 abstenime (një me ngritje dore), miratohet propozimi i DÇPJ 

dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat z 

Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas 

PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik.    

 

XII. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në 

mes të komunës  së Pejës dhe D&E CONSTRUCT SH.P.K, nga Peja, për 

rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- 

“Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është parcella  5349/7 me sip. 458 m2 pron shoqërore e 

Kuvendit Komunal Pejë, është një trekëndësh përball stadionit, janë aty 5 shtepi, kjo ndrrohet me 

pronën e pronarit privat të kompanisë ngastrat kadastrale 2153 në sipërfaqe prej 364 m² dhe 2154 

në sipërfaqe prej 62 m2 gjithsejtë  426 m2  ZK Pejë 

z. Labinot Panxha: kryetari i permendi tri fjali, dyshimin (që lind kur nuk vjen dokumentacioni i 

kompletum), friken (unë i respektoj këta që nuk frikohen) si dhe kundërshtimin (na nuk jemi 

kundër këmbimit pronës që është në interes publik, qka janë të kompletuara si pika i votojmë, 

përndryshe i kundërshtojmë). 

z. Nezir Jahmurataj: kush është pronar i kësaj pjesë përball stadionit që po shpronsohet? 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: pronari është D&E CONSTRUCT SH.P.K, nga Peja. 
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Pas diskutimeve, me 16 vota pro,  4 abstenim (1 me ngritje dore), u miratua propozimi i DÇPJ 

dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës  së Pejës dhe D&E 

CONSTRUCT SH.P.K, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të ecjes buzë 

Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

 

XIII. Shqyrtimi i propozimit për themelimin e “Komiteteve tjera”, si Komitetit për 

Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Komitetit për Shëndetësi. 

Znj. Xhevahire Çeku Kelmendi: meqense janë dy komitete, atëher kërkoj nga partneri i 

koalicionit që njëri propozim për një komitet të na takoj neve. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: secili nga këto dy komitete përbëhët nga pesë anëtar, fillimisht i 

marrim propozimet nga subjektet sipas pjesëmarrjës në kuvend për Komitetin për Urbanizëm dhe 

Mbrojtje të Mjedisi, secili nga këto komitete përbëhet nga 5 anëtar, 3 nga kuvendi dhe dy nga 

shoqëria civile në bashkërendim me drejtorinë përkatëse që kryesishtë janë ekspert te fushës, 

duhet patur parasysh edhe barazinë gjinore. 

Propozimet nga kuvendi për Komitetin për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisi, janë: 

z. Leotrim Murtezaj – PDK; 

z. Naim Bytyqi – AAK; 

z. Nezir Jahmurataj – LVV. 

Ndërsaropozimet nga kuvendi për Komitetin për Shendetësi, janë:  

z. Islam Husaj – LDK; 

z. Drin Veselaj – AAK; 

znj. Eleonora Bala – LVV. 

Pas diskutimeve, me 28 vota pro (një me ngritje dore), 1 abstenim u votuan propozimet si më 

lartë për anëtarë të këtyre dy komiteteve tjera, respektivisht Komitetit për Urbanizëm dhe 

Mbrojtje të Mjedisit dhe Komitetit për Shëndetësi. 
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z. Islam Husaj: sipas përvojës që kam, kuvendi duhet me marrë edhe një vendim tjetër për 

kriteret punën dhe kompenzimin për këto komitete, është problem me funksionu këto komitete 

në qoft se nuk kompenzohen për punën që e bëjnë, sepse ne ligj shkruhet nese komuna ka mjete 

komuna mund ta bëjë kompenzimin e këtyre komiteteve. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: meqense rregullorja e re për themelimin e “Komiteteve tjera” e 

parasheh kompenzimin e tyre, ne prap se prapë seancen tjeter mundem me marrë një vendim të 

tillë për kompenzimin e tyre. 

z. Jeton Abazaj: ligji për menaxhimin e financave publike dhe nje vendim i ish Kryeministrit 

Hoti që kompenzimet lejohen për ata që jan pjes e prollit nese takimet mbahen pas orarit të 

punës, ju lus ta keni të qartë këtë, pra le te merret një vendim sot, ama të mbahen takimet pas 

orarit punës, pastaj me procesverbale paguhen pa problem. 

z. Nezir Jahmurataj: e falemnderojm Dr. Islamin, për këtë iniciativë sepse na kishim punu pa 

pagesë, e përvoja tij e gjatë nuk na len me gabu. 

 

XIV. Vendim për kompenzimin e “Komiteteve tjera”. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: propozimi i dr. Islam Husaj ndoshta është me vend edhe pse 

rregullorja e re për themelimin e “Komiteteve tjera” e parasheh kompenzimin e tyre pa pas 

nevojë për vendim tjeter nga kuvendi, megjithatë na po e propozojmë Vendimin për 

kompenzimin e “Komiteteve tjera” si pikë për ta votuar me ngritje dore meqense nuk ka qenë në 

fillin si pik e rendit ditës. 

Pas propozimit të z. Islam Husaj për marrjen e Vendimit për kompenzimin e “Komiteteve tjera”, 

kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj e nxjerri në votim me ngritje dore propozimin, i cili u miratua me 

28 vota pro. 

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

atë  rënditje siç janë pranuar. 

Nuk pat. 
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XVI. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 

 

1. Rajan Arapi: numri i madh i lypsarve në qarshin e gjatë po u pamundëson zhvillimin normal 

të bizneseve, pastaj edhe pse është e bllokuar qasja me makina në qarshin e gjatë, numri i 

tyre që hynë tani është shum i madh dhe po i demtojnë pllakat aty, kerkesë e tyre është që të 

ketë patrullime të policisë në qarshi diten edhe natën; zhurma akustike në qëndër të qytetit 

(korzo) të trajtohet sepse kam ankesa nga banoret aty; si dhe trajtimi i qëneve endacak nga 

komuna. 

 

2. Drin Veselaj: dashta me lavdu punën e opozitës në komisionin për dhënie në shfrytëzim të 

pronës komunale, ku gjethqka ka shku ashtu siq duhet dhe nuk ka patur ndonjë ankesë në 

këtë procedur; kërkoj që qështja e emertimit e rrugëve të trajtohet me prioritet, sepse ka shum 

kërkesa dhe ankesa të qytetareve, ose më mirë të themelohet një komision i ri; ti japet 

prioritet mirëmbajtëjes së rrugëve tani e jo para se me ardhë bashkëatdhetaret ton që janë në 

diaspor; të bëhët sa ma shpejtë zgjedhja e bordeve publike lokale dhe të procedohet me punë. 

 

3. Berat Ganiqi:  duke mos dashur ta harrojmë historine në rastin Panda në Pejë propozoj që 

Komuna Pejës të merr masa që objektin e kafiterisë Panda ta shpronsojnë dhe ta marrin në 

posedim dhe ai objekt të shendrrohet në muze dhe të emertohej “Muzeu i së Vertetës”, ku do 

të përshkruhen qartë trillimet e shtetit serb. Pos tjerave kishte të arrestuar dhe malltretuar për 

rastin Panda në Pejë si Vllaznim Përgjegjaj, Agron Kollçaku, Gazmend Bajrami, Xhevdet 

Bajrami, Beqir Loxhaj ndërsa Behar Bajrin e kan rrahur dhe malltretuar deri në dëmtimin e 

shendetit mendor. 

 

4. Feriz Gashi: Zekaj Turs kan fituar tënderin për bartjen e maturantëve në Shqipëri me qmimin 

145 euro, ne konsiderojmë se kjo përbënë konflikt interesi sepse Faik Zeka është antarë dhe 

bashkëpuntor i partisë në pushtet si zëdhënnës i komunës dhe së është pronar faktik në 

ARBK, pastaj kam info se Pranvera Turs ka ofertuar me të njejtin qmim mirpo me qendrim 

një natë me gjatë; kërkes për rregullimin në hyrje të shkollës Ali Hadri. 

 

5. Nezir Jahmurataj: kërkesë pëe asfalltim në Lubeniq në disa rrugica ku paraprakishtë të 

bisedohet me banorë për këto kërkesa të asfaltohen rruget me rendesi e jo ato që janë pa 
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dalje, të asfaltohet rruga të familja Rrustemaj, të familja Aliqkaj; kërkesë për ndërtimin e 

trotuarit në Lubeniq. 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri, duke ju përgjigjur me rend theksoj se: u hap rruga të qarshia 

për rregullimin e Xhamisë, dhe rruga u dëmtu shum, besoj që e mbyll shpejt DPKSHP; për 

ndotje akustige besoj që drejtoria duhet me marrë masa; për lypsarët kemi bërë marrveshje me 

polici që me i marrë e me i dergu deri në kufijë; për qënët endacak e kemi problem sepse ligji 

nuk e ka definu si duhet, me këtë problem duhet marrë nënivel vendi e jo në nivel të komunës; 

për objektin e rastit Panda, tash 30 dit është diskutimi publik për hartat zonale edhe mundeni më 

propozu me fut si objekt me interes së përgjithshëm dhe me rregullu këtë punë; qështja për Zekaj 

Turs është kry me prokurim, që mendon që ka konflikt interesi drejtohuni Agjencionit 

Antikorrupsion; për me u rregullu hyrja në shkoll ekonomike dhe të qerdhja aty duhet me u 

shpronsu katër banesa aty; mirëmbajtja e rrugëvë do të bëhët njëher ka pas mungesë të bazës së 

asfaltit; pshtjellimi më i madh në emertimin e rrugëve është bërë se gjatë votimit në asamble 

rrugët kan qenë me kode dhe nuk është ditë se qka po votohet, pastaj komisioni parë ka ndërru 

emertimet edhe rrugët që nuk ka pas të drejtë pra rrugë të vjetra, ata është dashtë vetem ti bëjnë 

emertimet e rrugëve të reja, pastaj janë kriju problemet, Agjencioni Kadasdral na ka thënë që 

është obligim ligjorë që emertimet nuk mund të ndrrohen për 10 vite, vetem munden me u 

emertu rruget që janë hapë të reja; deri të premten dalin konkurset për borde. 

 

6. Eleonora Bala: sipas Statutit të Komunës së Pejës dhe Rregullorës për Punë të Kuvendit të 

komunës së Pejës, drejtoret e ekzekutivit, drejtoret e institucioneve dhe ndërmarrjeve nën 

autoritetin e komunës dhe nëpunësit civil të administratës së komunës nuk kanë të drejtë të 

jene pjes e kuvendeve komunale, unë  e kam fjalën për drejtoreshën e QKMF-së dr. Myrvete 

Salihu që është edhe asambleiste, mendoj që duhet sqarohet kjo gjë?; Kuvendi Komunal 

është themelues dhe mbikqyrës  shendetësisë primare, kohëve të fundit një numër i personelit 

shendetsor nuk janë të knaqur me sjelljen jo korrkte të drejtoreshes dr. Myrvete Salihu, të 

cilet kanë bërë shkresa dhe ankesa në institucione siq është Komiteti Etik në Odën e Mjekëve 

të Kosovës, gjithashtu një numër i përsonelit shendetsor më kan kërku që ju si Kryetar të 

takohi me këta punëtor për këtë qështje. 
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Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: sa i përket pytjes parë e kemi orientu drejtoreshën që me ju 

drejtu institucioneve tjera përkatëse për me marrë pergjigje se a ka konflikt interesi sipas 

ligjit, ende nuk kemi marrë pergjigje. Ndërsa për qështjen e dytë deri tani ne kemi pas vetem 

lavdata për punën e drejtoreshës, ndersa edhe ankesat munden me ju drejtu komisionit 

përkatës dhe është mirë me i trajtu, pse jo. 

7. Islam Husaj: kam dy komente, po me vjen mirë që opozita po kërkon shtrim të asfalltit, sepse 

thonin që ka kalu koha e ndërtimit të asfalltit; sa i përket emertimit të rrugeve sipas ligjit për 

adresa për 10 vite nuk kanë drejt me u nryshu emertimet e rrugëve, gabimet jan bër atëher 

kur janë ndërru emrat eksistues të rrugëve dhe janë dhënë emra të ri. 

 

8. Hidajete Nikqi: kur do të vazhdojnë punimet në ndërtimin e kanalit ujitjes në f. Vranoc?. 

 

z. Gazmend Muhaxheri: punkryesit janë tu kërku me i nderpre kontratat për shkak të ngritjës së 

qmimeve të cementes dhe armaturës, na jemi te vedishem se jan ngrit qmimet dhe po presim deri 

në fund të qershorit mos po bien qmimet, nese jo na duhet me jau shkëput kontratat duke i 

penalizu. 

 

9. Berat Ganiqi: pse DKRS e as kryetari nuk ka gjetë kohë me ju uru fitoren KB Pejës, per 

shkak te respektit unë ata shall e kam vendos sot aty?. 

Znj. Xhenete Syka Kelmendi: KB Peja ëshë klubi me i favorizuar në komunë, në kuadër të 

skemave tona programore që i kemi si drejtori, klubi i shfrytëzon të gjitha panelet (8 sosh) e 

reklamave falas (1 panel kushton 1500 euro), KB Peja e shfrytzon palestren ne cdo moment, dhe 

ne bazë të vendimit kryetarit nuk paguan për këtë, KB Peja  shpenzon 500 Litra naft ne çdo 

stervitje dhe çdo ndeshje, KB Peja e demton sloganin e komunës, KB Peja vepron kundër statutit 

dhe rregullores se komunës për objektet sportive, për këtë nuk meritojnë respekt. 
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Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit Komunal në kanalin zyrtarë në Youtube.  

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=EHOzkUuV4Gk&t=5s  

  

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

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

 

Procesmbajtësi,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

Z. Avni Gashi                                                                        z. Rexhep Kurtbogaj  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHOzkUuV4Gk&t=5s
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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: 060/01-53157 

Pejë, datë: 31 Maj 2022. 

 

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

 

Nga takimi i V-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 31 Maj 2022, me fillim në 

ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë. 

 

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 e OSBE, përfaqësuesit të OJQ-ve dhe përfaqësues të mediave të shkruara dhe 

elektronike. 

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit z. Rexhep Kurtbogaj, pastaj konstatoj se janë 

33 anëtar prezent ndërsa dy anëtar janë bashkangjitë seancës më vonesë, z. Rrustem Berisha i cili 

ka votu me ngritje dore dhe z. Bujar Agusholli. Në vazhdim kryesuesi e hapi diskutimin për 

rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë vendos në rend dite. Kryesuesi i informoj se ka një 

propozim nga kryetari si pikë shtesë, “8. Lirimi nga pagesa e rendit të udhëtimit dhe taksës 

(licencave) për vitin 2022, për kompanitë transportuese (udhëtarëve). 

 

Znj. Gentiana Fetahaj: kërkoj që në shenjë nderimi të mbahet një minut heshtje me rastin e 23 

vjetorit të rënies së deshmorit Xhemajl Fetahaj. 
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z. Berat Ganiqi: kërkoj që poashtu të mbahet një minut heshtje në shenjë nderimi për ish – 

Presidentin e Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani, me rastin e vdekjes së tij. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: duke marrë parasyshë propozimet e znj. Gentiana Fetahaj dhe z. 

Berat Ganiqi, të gjithë anëtarët prezënt u pajtuan si dhe mbajtën një minut heshtje me rastin e 23 

vjetorit të rënies së deshmorit Xhemajl Fetahaj si dhe për ish – Presidentin e Republikës së 

Shqipërisë z. Bujar Nishani, me rastin e vdekjes së tij. 

 

Me 29 vota pro, 2 vota kundër dhe 1 vot abstenim, u miratua ky rend dite, me propozimin që u 

dha nga kryesuesi: 
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat. 

 

Nuk Pat. 

 

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk pat. 

REND DITE  

 

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

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

 

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

Drejtoritë e SHCK-së: 

3. Shqyrtimi i  propozimeve  dhe rekomandimeve të Komisionit për tituj nderi, dekorata, 

mirënjohje dhe falënderime. 

4. Shqyrtimi i Informatës Komunale për mbrojtjen e mjedisit në Komunën e Pejës.         

5. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për hartimin e Planit të veprimit për 

procesin transparent të buxhetit. 

6. Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera: 

- Komitetit për Arsim. 

7. Lirimi nga pagesa e rendit të udhëtimit dhe taksës (licencave) për vitin 2022, për kompanitë 

transportuese (udhëtarëve).    

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

siç janë pranuar. 

9. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 
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III. Shqyrtimi i  propozimeve  dhe rekomandimeve të Komisionit për tituj nderi, 

dekorata, mirënjohje dhe falënderime. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: në një nga seancat e kaluara e kem themelu komisionin për tituj 

nderi, dekorata, mirënjohje dhe falemnderime, gjithashtu e kemi autorizu edhe DKRS-në për 

shpalljen e konkursit publik për propozime sa ju përket këtyre tituj nderi, mirnjohjeve dhe 

falemnderimeve, në ameriale që i keni, janë kanditadet të cilët janë propozuar. 

Drejtoresah e DKRS-së znj. Xhenete Syka Kelmendi: DKRS e ka fascilituar të gjithë procesin, 

unë i jam mirënjohes dhe falemnderues për komisionin për tituj nderi, pra edhe materiali edhe 

konkluzioni nga takimi i komisionit janë të qasshëm. E gjithe kjo procedur është paraparë edhe 

me rregullore komunale për tituj nderi. 

z. Nezir Jahmurataj: si anëtar i komisionit i kisha lutë që me shum me i informu qytetaret vitin 

tjeter, sepse me sa e shoh unë nuk kanë pas informata të bollshme në lidhje me këtë proces, sepse 

Peja ka njerëz të jashtëzakonshëm që i meritojnë këto qmime, konsideroj se si antar i komisionit 

nuk kam qenë i knaqur me numrin e vogël të kërkesave. 

Drejtoresah e DKRS-së znj. Xhenete Syka Kelmendi: 30 ditë me radhë ka qenë shpallja publike 

në webfaqet informative të institucioneve dhe të gjithë kanë patur qasje të barabartë. 

z. Berat Ganiqi: ne të gjithë duhet me qenë të paknaqur sepse kur po bjen me u krenu po 

krenohem me meritat e Majlinda Kelmendit, Rita Oras, Dua Lipës të gjithë po thojnë që jan 

vajza nga Peja, mirëpo në mesin e propozimeve nuk ka të propozuar një grua apo një vajzë të 

vetme, të gjithë jemi fajtorë edhe ne. 

z. Islam Husaj: me sa e shoh as tani e as vitet paraprake nuk është zbatu rregullorja për tituj nderi 

në përgjithësi, dhe kisha propozu që me u bë një ndryshim plotësim i kësaj rregullore, pra ose 

duhet ta respektojmë ose duhet ta ndryshojmë, ndersa sa i përket propozimeve të gjithe kemi 

patur të drejtë për propozime duke e zbatuar rregulloren dhe tani nuk duhet ta fajsojmë askënd, 

por vetëvetën. 
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Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: emrat e propozuar dhe të rekomanduar nga komisioni për tituj 

nderi, mirënjohje dhe falemnderime i keni në material, kan kaluar edhe në KPF, si dhe është mirë 

të votohen pako.  

z. Drin Veselaj: këto propozime i kanë kaluar të gjitha komisionet, dhe secili nga ne kemi patur 

kohë me i bo propozimet e veta me kohë, tani kisha kërku që me hedh në votim edhe mos me 

humb shum kohë. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: emrat e propozuar dhe të rekomanduar nga komisioni për tituj 

nderi, mirënjohje dhe falemnderime i keni në material, janë: Hasan Meta – Qytetar Nderi, Prof. 

Jahjah Drançolli – Nderi i Qytetit, Dr. Matteo Rebonato – Qytetar Nderi (shtetas i huaj), Dr. 

Alfonso Recordare – Qytetar Nderi (shtetas i huaj), Sylë Mehmeti – titulli “Lekë Dukagjini” post 

mortum, Esat Loshaj – titulli “Azem shkreli”, Dr. Ibrahim Rexhaj – Mirënjohje, Spitali rajonal 

Pejë – Mirënjohëje, Jak Nulleshi – Qytetar Nderi post mortum dhe Hasan Çeku – Qytetar Nderi 

post mortum. 

Znj. Eleonora Bala: është mirë që me u votu një nga një e jo pako, sepse nuk kemi mendim të 

njejtë për të gjithë. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: pasi që propozimi i parë ishte të votohen pako, ndersa tani po 

propozohet që me u votu një nga një, une i qes këto dy propozime në votim. 

Në votimin me dorë me 23 vota pro, 8 vota kundër dhe 1 abstenim, u aprovua që votimi i 

propozimeve për tituj nderi të bëhët në pako ashtu siq është paraparë në rend të ditës. 

Pas diskutimeve, me 27 vota pro (një vot me ngritje dore), 1 kundër, 4 abstenime, u miratuan 

propozimet dhe rekomandimet e Komisionit për tituj nderi, dekorata, mirënjohje dhe falënderime 

siq u ceken me lartë nga kryesuesi. 

 

IV. Shqyrtimi i Informatës Komunale për mbrojtjen e mjedisit në Komunën e Pejës. 

Drejtoresha e DUMM znj. Arta Nallbani: DUMM ka realizuar në tërsi planin, po bësoj se të 

gjithë nga ju e ka pranu në material këtë plan dhe informatë dhe po besoj që nuk kam nevojë me i 

lexu të gjitha sepse janë të listuara, disa projekte janë të vitit paraprak, disa në proces ndersa disa 
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tash kan filluar me u realizu. Në planin për 2022 ka filluar ndertimi i kanalit atmosferik në lagjen 

Dardania I, shum shpejt priten te implementohen kanalet si në Katund të Ri, Fidanishte, Zatra etj; 

poashtu skektori i mjedisit sëbashku me ojq ka realizuar edhe disa projekte me bashkëfinancim. 

Znj. Zize Hakaj Veselaj: në material e hasa, mbjellja e drunjëve në Radavc dhe Raushiq, nuk 

kam njohuri që është mbjell ndonjë dru në tri vitet e fundit në Raushiq. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është projekt i bërë nga DUMM ama nuk u shpall në tënder, 

aty është problemi, është konkurs tjeter që jemi tu e punu parkun të shkolla në Buqan, varrezat 

në Rushiq, ndërsa këto tjerat dalin në procedurë për tender nga DUMM. 

z. Rajan Arapi: është një raport i kompletuar me punë që janë kryer, por është edhe një projekt 

tjetër që jan mbjell disa drunjë në Kryshec, spaku prita Avnia të reagoj, e që realisht ish dashtë 

që ato të kontrollohen dhe të ndrrohen nga mbikqyrësi apo punëkryerësi; kisha kërku që edhe 

drunjët në qender të qytetit që kan deshtu me u ndrru edhe ata. 

V. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për hartimin e Planit të 

veprimit për procesin transparent të buxhetit. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ashtu siq është parapa edhe nga praktikat e kaluara komisioni 

përbëhët nga shtat anëtar, drejtori i DBF dhe kryesuesi i Kuvendit janë me automatizëm anëtar të 

këtij komisioni, ndërsa pesë anëtar tjera jan nga kuvendi sipas përfaqësimit të tyre. 

Drejtori z. Jeton Abazaj: është një ndër kriteret që matet nga grandi i përformancës, kështu e 

kemi ndjek këtë praktikë vite me radhë, sëbashku me këtë komision ju lus që të merrni pjesë 

pozitë dhe opozitë që ta hartojmë një buxhet gjithëpërfshirës për vitin 2023. 

Propozimet e nga Kuvendi për përbërjen e këtij komisioni janë: 

z. Luan Pavat – LDK, 

z. Naim Bytyqi – AAK, 

z. Bujar Agusholli – LVV, 

znj. Fatime Shala – PDK dhe 
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z. Izet Kojic – BIP. 

z. Rexhep Kurtbogaj (si kryesues i kuvendit me automatizëm) 

z. Jeton Abazaj (nga ekzekutivi) 

Pas diskutimeve, me 31 vota pro (një me ngritje dore), u votu formimin e Komisionit për 

hartimin e Planit të veprimit për procesin transparent të buxhetit, më përbërjen si më lartë. 

 

VI. Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera - Komitetit për Arsim. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: përbërja e këtij komiteti është nga pesë anëtar, tre janë nga 

kuvendi, dy nga jashtë nga shoqëria civile, dhe ju sygjeroj që gjatë propozimeve ta keni parasysh 

kriterin gjinore. 

Propozimet e nga Kuvendi për përbërjen e këtij komiteti janë: 

Znj. Gentiana Fetahaj – LDK, 

Znj. Vjendita Kelmendi Gërgoci dhe 

z. Feriz Gashi – LVV. 

z. Drin Veselaj: këto komitete mos të jenë vetëm formalitete, mirpo të thirren dhe ti mbajnë 

takimet me rregull.  

z. Islam Husaj: mbas aprovimit të këtyre komiteteve është detyrë e kuvendit me i thirr për 

konstituim, pastaj vet komitetet e zgjedhin kryesuesin e komitetit pastaj vazhdojnë me takimet e 

tyre, ndersa dy anëtaret tjere të propozohen nga drejtoritë përkatëse në këto komitete. 

z. Nezir Jahmurataj: është mirë me i dit edhe emrat nga shoqeria civile mbasi kemi me i votu, 

mos te vijnë vetem përqef të dikujtë, sepse ky komitet është i domosdoshem sepse arsimi është 

në kriz të thell. 

Pas diskutimeve, me 32 vota pro (një me ngritje dore), u votua për themelimin e “Komiteteve 

tjera” Komitetit për Arsim, me përbërje si më lartë. 
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VII. Lirimi nga pagesa e rendit të udhëtimit dhe taksës (licencave) për vitin 2022, për 

kompanitë transportuese (udhëtarëve). 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: kjo është pika shtesë që u votua në rend ditë në fillim. 

z. Nezir Berisha: pasi që jam një nga pronaret e këtyre kompanive, për shkak të konfliktit të 

interesit që mundem me patur gjatë votimit, unë e liroj sallën gjatë diskutimit dhe votimit të 

kësaj pike. 

z. Atdhe Berisha: këtë kërkese ne si grup e mbeshtesim sepse është kërkesë e arsyeshme. 

z. Drin Veselaj: edhe na nuk jemi kondër mirpo, përveq këtyre besoj se duhet me u përkrah edhe 

kompanit tjera, si dhe këto kompani që lirohen nga taksa me patur parasysh që me i liru nga 

pagesa njerzit që jan me gjendje te rend ekonomike dhe ata me nevoja të veqanta gjithashtu edhe 

studentat. 

z. Rajan Arapi: ka edhe segmente tjera që kan psu ngjajshëm nga pandemia si taxit dhe 

gastronomi, pra nese i lirojmë kompanit e autobusave atëher ti lirojme edhe taxit dhe tavolinat e 

restoraneve nga taksa e pagesës, pra mos të ketë diskriminime. 

z. Berat Ganiqi: si subjekt politik e përkrahim çdo ndihme që e ofron komuna, sepse jemi ndër 

komunat më të pakta që nuk i ndihmon bizneset e Pejës. Mir kish qenë që nese komuna i liron 

prej kësaj takses, tpaktën këto kompani ta kthejnë qmimin e biletës që ka qenë më herët e 

sidomos për nxënës. 

Znj. Xhevahire Çeku Kelmendi: ne e dim se Peja nuk ka transport urban, më mirë të themi 

transport rajonal, unë propozoj që ky propozim të shkoj në rishqyrtim dhe kjo pako të bëhët për 

gjitha bizneset e jo në mënyrë selektive. 

z. Naim Bytyqi: unë propozoj që kjo kërkesë me u votu e mos me bo politikë këtu sepse gjithë e 

dime që ne qfar gjendje te rëndë jan këto kompani transportuese. 
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z. Nezir Jahmurataj: jam me i ndihmu këtyre kompanive, ama kan bo gabim që i kan shtrenjëtu 

biletat 100%, sidmomos Raushiq Pejë që është largësia 3.8 km, ndërsa pagesa është 1 euro, pra 

shum shtrenjët. 

Pas diskutimeve, me 23 vota pro, 7 abstenime, u miratua propozimi për lirim nga pagesa e rendit 

të udhëtimit dhe taksës (licencave) për vitin 2022, për kompanitë transportuese (udhëtarëve). 

 

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

atë  rënditje siç janë pranuar. 

Nuk pat. 

 

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

1. Drin Veselaj: kërkesë për ndihmesë për botimin e një libri të autorës së Fjolla Muhaxheri 

Agusholli, një grua e verber, gruja e invalidit të luftës së UÇK-së z. Shpejtim Agushollit, ajo 

nuk ka patur mundësi me i kry obligimet ndaj shtepisë botuese, këtyre njerzve me nevoja të 

veqanta është mirë me ju ndihmu, sepse këtë e thot edhe ligji, por ne shpesh nuk e zbatojmë 

ligjin, kërkoj nga kryetari dhe drejtoresha e DKRS-së që me i marrë përsipër këto obligime 

ndaj shtëpis botuese, gjithashtu me mbeshtet edhe me shum ne projektin tjeter që ky libër 

është duke u bërë në versionin për të vërberit. 

 

Drejtoresha e DKRS-së, znj Xhenet Syka Kelmendi: të komplementoj për këtë spektakel 

politik, asnjëherë autorja në fjalë nuk është paraqitur me ndonjë kërkesë të institucioni, sepse 

DKRS-ja i ka mbeshtetur për shtypjen e shum librave të autoreve të ndryshëm. 

 

2. z. Drin Veselaj: unë nuk bëra spektakel politik, ndoshta ju jeni të mësuar më bo spektakla të 

tillë, nuk thash që nuk e keni mbeshtetë, por kërkova me mbeshtetë gjithmonë në bazë të 

rregullave. 

 

3. Rajan Arapi: dy qështje i kam adresuar me post elektronike, ende nuk kam marrë përgjigje, 

pres pergjigjen nga zyrtaret përkatës; kërkesë për ndertimin e rr. Shpejtim Bojku sepse është 
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e demtuar nga makineritë me pesha të rënda, ka mbet edhe kanali i ujrave te zeza dhe ai 

atmosferik pa rregullu si dhe asfaltimi i sajë; kërkesë për ndriqim në rr. Rozafa në 

Kapeshnicë. 

 

4. z. Feriz Gashi: po i degjoj këtu terma që nuk po i kuptojmë disa nga ne, e lus drejtoreshen e 

DKRS-së të jetë me e kujdeshme, le të përdor fjal nga gjuha shqipe e jo të huaja; këto ditë 

DKA-ja mori vendim me anulu konkursin për zv/drejtor në Gjimnazin Bedri Pejani, sa herë 

që veproni drejtë do ju mbeshtesim, e jo të shkojnë në këto poste njërezit që nuk kanë 

përovojë si në të kaluarën; para disa muajsh isha i vetmi profesor që u ndeshkova me heqje të 

pagës nga drejtori i shkollës për shkak që nuk e kisha veshur uniformen, edhe pse nuk isha i 

vetmi që nuk kisha veshur uniformen atë ditë, dhe vetë drejtori nuk e veshë; pastaj edhe pse 

ksiha sjell deshmi për pushim mjeksor nga mjeku specjalistë për shkak të operacionit, prap 

nuk i kanë marrë parasyshë. 

 

5. znj. Hidajete Krasniqi: në seancen e jashtëzakonshme u transferuan mjete nga ndertimi 

rrugeve në kompanin KEDS, dhe u munduat sa ma shpejt ta kryeni atë seanc dhe na akuzuat 

opoziten se nuk e dojmë Rugovën, për qudi ky pushtet qe tetë vite nuk po i merr parasyshë 

kërkesat tona sepse edhe uji i pishëm është esencial fshatrat e Lugut Baranit; a është e 

paraparë të pajisen autoambulancat me mjete pune për raste urgjente; pos që keni nda buxhet 

për blerjen e veturave për komunë, a keni pa se si barten pacientat e hemodializës, 

atuambulanca që i bart ata është në gjendje të keqe; kërkesë për asfaltim në fshatin Lubeniq. 

 

6. z. Berat Ganiqi: seanncen e kaluar si duket nuk jan regjistruar votat si duhet, sepse vota ime 

nuk ekziston fare ne seancën e jashtëzakonshme, unë kam votu kundër; kërkesë për 

vendosjen e disa paralajmrimeve për rrezik afër lumbardhit sepse muajin e kaluar dy përsona 

kan ra në lumbardh; shqetësim për shfaqjen e dhunës në shkolla, kërkoj që DKA ti bëjë 

kërkesë policisë që me rrit patrullimin në shkolla; moslejimi i shfrytëzimit të Teatrit Istref 

Begolli për manifestimin e Festës së Abetarës, prindërit kërkojnë që me shfrytëzu këtë 

hapsirë, pse nuk ju lejohet; kërkesë për rregullimin e gabimit drejtshkrimorë në tabelen të 

hyrja e Qarshisë së Gjatë. 
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7. Znj. Eleonora Bala: rreziki i përdorimit në rritje i substancave narkotike në shkolla, mendoj 

se DKA dhe DSH do të duhej të merret me programe edukative sa i përket kësaj qështje; 

drejtoresha e QKMF-së po bënë shkelje duke e mbajtur edhe postin e drejtoreshes edhe atë të 

asambleistës, Agjencioni Antikorrupsion na kan tregu që kjo është shkelje e konfliktit të 

interesit, pra edhe një here kërkoj sqarim rreth kësaj teme. 

 

8. Znj. Vjendita Kelmendi Gërgoci: kerkesë për mbylljen e kanalit të hapur të shkolla Dardania 

që të rritet me shum siguria e fëmijeve. 

 

9. Znj. Hidajete Nikçi: kur do të kemi në komun konkurs për bursa të studenteve edhe të 

profileve tjera jo vetëm matematik e fizikë. 

 

10. z. Labinot Panxha: në pytjen time heren e kaluar se a ju ka ndihmu komuna Veteranëve te 

UÇK-së, kryetari u përgjigj se nuk kanë bërë kërkesë, edhe sot drejtoresha e DKRS-së i tha 

Drinit se duhet bërë kërkesa, a duhet patjetër me bo kërkesa për me ju ndihmu vlerave?; 

kërkesë për ndërtimin e një rruge nmes fshatrave Kosuriq dhe Gllogjan, nuk kam marrë 

pergjigje nkëtë kërkesë që e kam bërë përmes emailit; kryetar a e ki ndermend me ndrru 

bordin keqmenaxhues të NPL Ambienti, sepse aty ka keqmenaxhime të mëdha. 

 

11. z. Nezir Jahmurataj: kërkesë për rrethrrotullim në Raushiq në udhëkryqin që lidhë më Lugun 

e Baranit?; rrëgullimi i tranzitit nga rrethi të Ukajt e deri të Dogana; kërkes për pjesmarrje në 

senac të drejtorit të Kadasdres që nuk po vjen kurr, dhe atij të DPKSHP; kërkesë për 

gjithëpërfshirje në investime në Lubeniq. 

 

12. Znj. Zize Hakaj Veselaj: qka është tu u punu në parkun Karagaq, sepse kem shqetsime se atje 

gjatë punimeve më shum po demtohet ajo pjesë. 

 

13. z. Feriz Gashi: kërkesë për rregullimin e hyrjes në shkollen ekonomike?. 

 

14. Znj. Mubera Belegu: kritikë ne mospjesmarrjen ne aktivitetin e NDI që u mbajtë me 27 Maj 

në Kino Tetrin Jusuf Gërvalla; kisha propozu që të formohet edhe komiteti për barazi gjinore. 
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Drejtori i DKA, z. Naser Gega, duke u përgjigjur në pyetjet që kan të bëjnë më arsimin, theksoj 

se: nuk e kemi arsimin në kriz, por prindrit i kemi në krizë, mos e harroni se edhe mësimdhënsat 

janë prindër. Zakonishtë në këtë pikë nuk e di a po ka pyetje apo komente; të zgjedhja e 

drejtorëve është një procedur ligjore që duhet ta zbatojmë në përpikmeri, në rastin konkret në 

gjimnaz u anulu konkursi sepse nuk janë plotësuar kushtet; sa ju përket ndeshkimeve që 

përmendi kolega, unë prej që jam drejtor nuk kam nënshkruar ndonjë ndëshkim për ju apo 

ndëshkime të tilla; sa ju përket problematikave të tjera si rrahje në shkolla, ne kem në 

bashkëpunim të mirë më Policinë, ndersa sa i përket rastit të Shkolla 8 Marsi, ata jan rrahur 

jashtë objektit shkollor  mirpo drejtoria e ka paraqit si rast e për këtë arsye ka mbetë rasti të 

shkolla; është një rregullorë ku e ka nënshkru ish drejtori i DKA me drejtoreshen e Teatrit dhe 

atë të DKRS-së, ku kjo festë nuk mund të mbahët në teatër të qytetit, kjo festë mund të mbahet 

në qendren rinore të shkolla Dardania sepse aty është bërë një investim shum i madh, pra nuk 

është mirë me reflektu për një realitet për të cilin nuk e dijmë dhe nuk kemi informata. 

 

Drejtori i DBF-së z. Jeton Abazaj: edhe një here me duhet me nda një informatë se po mundohet 

me u shtrembëru nga opozita e verteta e seancës së jashtëzakonshme, pra nuk është subvencionu 

KEDS-i, pra po bëhët intëervenim në rrjetin elektrik ne Rugovë, vetëm është ndryshim i 

kategorisë duke u bazuar në kontratën e caktuar.  

 

Drejtoresha e DKRS-së, znj. Xhenet Syka Kelmendi: tetari është për permiera, për shfaqje 

mysafire, për shfaqje profesionale, ju ftoj nesër me perciellë teatrin profesionist të kukullave për 

fëmijet e qytetit, për nderë të ditës së fëmijeve; NDI e ka oraganizuar në tërsi aktivitetin që e 

përmendi znj. Mubera, atë që e kan kërku ne e kemi realizu (ambienti dhe logjistika, dhe 

transmetimi livestream). 

 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri, duke ju përgjigjur me rend, ai theksoj se: në parkun e Karagaqit 

jemi tu investu, tani ka edhe asi që ankohen ama aty është duke u punuar dhe besoj deri në fund 

të javes përfundon ky investim në park; rr. Shpejtim Bojku u ndërpre për shkak se duhet me hy 

kanalizimi dhe pastaj kryhet; as rrethrrotullimi në Raushiq e as rruga e tranzitit nuk janë 

kompetenc e komunës por e Ministrisë së Infrastruktures; për ndriqimin e demtuar po e kemi 
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problem me detyru operatorin për me i nërru; bordi i NPL Ambienti ka përformu mirë, i ka rrit të 

ardhurat nga minusi dikund në mbi 400.000 euro, tani ka mendime  të ndryshme dikush i lavdon 

e dikush jo; në ujësjellsin e Lugut baranit kan qenë dy projekte ma në fund njëri po kryhet se i 

kemi siguru gypat se ka qenë problem, dhe në fund vjen pjesa tjetër për kyqje ku i duhet një 

minim e që duhet leje speciale; nuk e kam njet me shtru rrug me zhavor, kur të vjen puna e 

asfaltojme krejt. 

 

 

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

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=DMDbg5dL5xE 

  

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

Rexhep Kurtbogaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 13:45 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

Z. Avni Gashi                                                                        z. Rexhep Kurtbogaj  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMDbg5dL5xE
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I.Hyrje   
 

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë, është një dokument i cili miratohet në 

parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të 

shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e 

vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të 

cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku 

ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor. 

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale 

të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2023/2025 të pranuara nga Ministria e 

Financave,Punës dhe Transfereve. 

 

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e 

prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2023-2025. Janë katër faza të 

përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme :  

 

 
 



Komuna ka filluar ciklin buxhtetor me shqyrtimin e prioriteteve nga viti paraprak, duke bërë një 

analizë të shpenzimeve dhe të hyrave të planifikuara dhe realizuara. Dokumenti është ndarë me të 

gjitha drejtoritë/sektorët si kontribut për ciklin vijues buxhetor.  

Si fazë e dytë drejtoritë komunale janë mbledhur dhe kanë diskutuar formularët për plotësim nga 

secili program/drejtori në të cilat do të shpaloseshin kërkesat e tyre buxhetore si dhe të hyrat 

komunale, për ato drejtori që realizojnë të tilla. 

Drejtoritë e komunës kanë filluar me plotësimin e këtyre formularëve për shpenzime dhe të hyra 

për periudhën afatmesme buxhetore pasi kanë pranuar qarkoren e brendshme buxhetore me 

kufinjtë buxhetor të përcaktuar dhe shpalosur në qarkoren e parë buxhetore që ka lëshuar Ministria 

e Financave dhe Transfereve.   

Takime sqaruese dhe konsultuese janë zhviluar me drejtori të caktuara sipas kërkesave dhe nevojës 

deri në takimin e radhës kur kërkesat buxhetore dhe të hyrat për periudhën afatsmesme janë 

vendosur.  

Drejtoria për buxhet dhe financa në bazë të kërkesave të pranuara dhe shqyrtuara buxhetore si dhe 

planit për të hyrat ka përpiluar dokumentin në vijim, i cili do t’i dorëzohet Asamblesë komunale për 

shqyrtim dhe së fundi Ministrisë së Financave,Punës dhe Transfereve.1 

 

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike 

zhvillimore  
 

Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i 

Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka 

një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorë she. 

(Regjistrimi 2011) 

Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Republikës së Kosovës, në mes 

42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike 

në lartësinë mbidetare prej 498 m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 

2522 m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 7.950 biznese 

aktive nga 9230 sa janë të regjistruara operojnë brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat. 

                                                

 

 



Peja më rrethinë është njëra ndër qendrat me mundësi më të mëdha të zhvillimit te ekonomisë 

turistike në bazë të potencialit të resurseve për zhvillimin e turizmit që disponon si : Bjeshkët e 

Nemuna – Alpet shqiptare me bukuritë e veta natyrore me vlera të veta të larta ekologjike, 

gjeomorfologjike, me florën dhe faunën e saj shumë të pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të 

lokaliteteve, me lumenjtë dhe liqenjë, që paraqesin bukuritë natyrore atraktive të cilat janë të rralla 

në rajon, si dhe numri shumë i madh i monumenteve kulturore dhe historike që ka Komuna e Pejës 

prej kohës parahistorike deri me sot. 

Administrata e Komunës së Pejës është e organizuar në zyrën qendrore dhe 7 zyra lokale që 

ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit.  

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Pejës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të 

jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe 

afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç  janë:  

1.Korniza Afatmesme e Shpenzimeve  (KASH-i) 2023-2025 nga Niveli qendror 

2.Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 2006-2025 që është në procedur të freskimit 

3.Plani zhvillimor Urban (PZHU) 2020-2027 që është në procedur të freskimit 

4.Masat qeveritare për përballimin e pandemisë COVID-19 mars-maj/2020 dhe periudhat në 

vazhdim që edhe aktualisht vazhdojnë të jenë në fuqi 

5.Plani i veprimit për punësim 2020-2025 

6.Plani operativ emerxhent lokal(POEL) 

7.Plani për menaxhim të mbeturinave etj. 

8. Draft - Harta Zonale e Komunës Pejë 2022 - 2030 

Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Pejën e zhvilluar drejt turizmit, 

urbanizmit  modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe 

ndërkombëtare, një qendër e kulturës dhe arsimimit, jetës sportive dhe shërbimeve financiare 

të zhvilluara, të gjitha për një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët.   

Pesë prioritet e komunës për periudhën afatmesme dhe objektivat përkatëse janë si vijon:  

 

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë 

 

Rritja e ekonomisë komunale përmes:  



 Përmirësimi në standardet e arsimimit dhe nivelit të arritjes (Paisje shkollore,renovime në 

infrastrukturën  shkollore , fusha eksperimentale etj) 

 Mbështetje direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë 

 Mbështetje e veçant do ti  ipet turizmit e hotelerisë në edukimin e kuadrove profesionale e 

po ashtu 

 Prioritet i veçant do ti  ipet edhe bujqësisë në edukimin e kuadrove profesionale. 

 Prioritet i prioriteteve është zhvillimi i turizmit,vazhdon të jetë në prioritet ndërtimi i Resortit 

turistik Teleferikut. 

 

2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve  

 

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin     e 

tyre: 

 

 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore  

 Promovimi i projekteve për rini , sport dhe kulturë 

 

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij  

 

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:  

 Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (shenjat e komunikacionit, ndriçimi 

publik) ; transportit ; kanalizimit  dhe ujit  të pijshëm 

 Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara  

 

4. Të bëhet Komuna vend më i sigurtë dhe i drejtë/fer për qytetarët e saj   

 

Ofrimi i sigurisë në Komunë qytetarët e së cilës mund të punojnë dhe shijojnë të mirat e vendit : 

 Përmirësimi i sigurisë në qytet  

 

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë 

komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.  

5. Ofrimi i shërbimeve efikase  që u përgjigjen kërkesave të qytetarëve  

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në shërbimet përmes:   



Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren si dhe qasje në 

sherbimet e internetit në sistemin on line 

Pesë prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2022-2024 do të shoqërohen me 

një miks të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen 

karshi arritjeve.  

Pesë prioritet strategjike të komunës kan vazhduar në të kaluaren dhe do të vazhdojnë tani dhe në 

të ardhmen permanent duke u freskuar sipas specifikave që mund të kenë ndikim në realizimin e 

tyre. 

Vërejtje: Masat qeveritare për përballimin e pandemisë COVID-19 mars-maj/2020 dhe e tërë 

periudha prill – dhjetorë /2020 si dhe në vitin 2021 e pjesërisht 2022 që vazhdon edhe aktualisht 

me intenzitet më të dobët deri në përpilimin e këtijë dokumenti, kan ndikuar që të ketë stagnim në 

të gjitha prioritetet strategjike,kjo ngjarje do të ndikoj edhe në këtë periudhë afatmesme buxhetore. 

III. Korniza Fiskale Komunale   

3.1  Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është 

kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale 

komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme 

Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën  makroekonomike të Kosovës dhe sipas 

dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2023-2025 të përpiluara nga Qeveria e 

Kosovës 

Komponentët e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe 

demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2023-2025 

e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, 

nënvizon faktin se do të ketë ngecje të rritjes ekonomike në vitin 2020 në (-5.3) krahasu me vitin 

paraprak për shkak te masave qeveritare të aplikuara për shkak të pandemisë COVID-19 kurse në 

vitin 2021 projeksionet e rritjes ekonomike tregojnë shkallen prej 10,5% e në vitin 2022 ngadalësim 

të rritjes prej 5,7%, ndersa në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2023-2025 parashihet 

që të ketë një rritje më të lehtë krahasu me vitin 2022 siq tregohet në vijim: në vitin 2023 të jetë 

7.1% ,për vitin 2024 vlerësohet në 6.2% ndersa  për vitin 2025 parashihet të jetë 6.1%.  

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më 

të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrjedhimisht rritjes së të hyrave 

buxhetore komunale.  

 



Tabela 1: Indikatorët Ekonomik Komunal 

Përshkrimi                 2020 

(Vlerësim) 

 2021 

(vlerësim) 

2022 (vlerësim) 2023 (vlerësim) 2024 

(vlerësim) 

2025 (vlerësim) 

Indikatorët 

makroekonomik në 

Kosovë  

   

Rritja reale e BPV në % -5.3 10,5 5.7 7.1 6..2 6..1 

Inflacioni në % 1,3 

 

4,9 

 

6.3 2.8                       2,00 1.1 

BPV për kokë banori, në 

euro  

3.804 4.392 4.918 5.405 5.847 6267 

Indikatorët ekonomik 

komunal  

   

Popullsia e Komunës  96.450 96.450 96.450 96.450 96.450 96.450 

Numri i bizneseve të 

regjistruara  

8.834 

 

9.230 

 

9.650 9.750 9.830 9.930 

Numri i nxënësve  19.872 19.872 18.048 17.426 17.426 17.426 

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2023-2025 

 

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2023-2025  

 

Të hyrat e Komunës së Pejës – grantet qeveritare, të planifikuara për periudhën e ardhshme 

afatmesme në total, do të kenë  ndryshime nga viti në vit, mesatarisht deri rreth 5.20 %,kurse 

krahasuar viti 2023 me vitin 2022 në total do te ketë rritje buxhetore për 13,64%,edhe pse ka pasur 

masa qeveritare për shkak të pandemisë. Plani për të hyrat vetanake komunale për vitin 2023 ka 

shenu rritje për 7.07% krahasu me vitin 2022 ndersa për periudhen 2024-2025 ka rritje nga 3,79% 

deri në 4,01%,të gjitha këto lëvizje për shkak të harmonizimit të mundësive reale për inkasim të të 

hyrave vetanake komunale duke pas parasysh edhe futjen e tatimit në tokë  

Planifikimi i buxhetit afatmesëm në bazë të burimit të hyrave duket si në grafikonin 1 në vijim, dhe 

bazuar në të dhënat në tabelën 2.  Në këtë perudhë buxhetore ka vazhduar të planifikohet edhe 

tatimi në pronë të pa luajtshme në toka.  

 

 

 

 

 

 

 



Grafikoni1:Përbërja e Buxhetit sipas Burimeve të Financimit   

 

Tabela 2: Krahasimi i Buxhetit sipas Burimeve të Financimit 
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BUXHETI I PLANIFIKUAR 2020 -2025

Granti I pergjithshem Granti I pergjithshem Teatri I Pejes Total Granti I pergjithshem

Granti Specifik per Arsim Granti Specifik per Shendetsi Te hyrat Vetanake

Huamarrja Totali I Buxhetit 2020-2025 Plani

Fondet/Vitet 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Granti I pergjithshem 10,419,744.00 9,810,724.00 10,271,361.00 13,593,497.00 14,582,920.00 15,550,799.00

Granti I pergjithshem Teatri I Pejes 129,139.00 0.00 129,567.00 129,567.00 129,567.00 129,567.00

Sherbimet rezidenciale 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 310,000.00 335,000.00

Total Granti I pergjithshem 10,548,883.00 9,810,724.00 10,400,928.00 13,903,064.00 15,022,487.00 16,015,366.00

Granti Specifik per Arsim 10,207,656.00 10,339,399.00 10,695,395.00 10,323,643.00 11,066,746.00 11,111,360.00

Granti Specifik per Shendetsi 3,439,186.00 3,342,577.00 3,342,577.00 3,863,497.00 4,056,672.00 4,259,505.00

Te hyrat Vetanake 4,349,595.00 3,917,465.00 4,857,154.00 5,200,497.00 5,397,773.00 5,614,325.00

Huamarrja

Totali I Buxhetit 2020-2025 Plani 28,545,320.00 27,410,165.00 29,296,054.00 33,290,701.00 35,543,678.00 37,000,556.00

Rritja/Zvoglimi 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Granti I pergjithshem 106.21% 95.52% 75.56% 93.78% 106.64%

Granti I pergjithshem Teatri I Pejes #DIV/0! 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Sherbimet rezidenciale #DIV/0! 0.00% 100.00% 92.54% 108.06%

Total Granti I pergjithshem 107.52% 94.33% 74.81% 93.80% 106.61%

Granti Specifik per Arsim 98.73% 96.67% 103.60% 99.60% 100.40%

Granti Specifik per Shendetsi 102.89% 100.00% 86.52% 95.24% 105.00%

Te hyrat Vetanake 111.03% 80.65% 93.40% 96.14% 104.01%

Huamarrja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



 

Tabela 3: Planifikimi I të hyrave vetanake periudha 2023-2025 

Kodi Emërtimi i kodit Realizimi 2021 
Projekcioni      

2022 

Projekcioni                   

2023 

Projekcioni                   

2024 

Projekcioni                   

2025 

1 2 5 6 7 8 9 

16019  Zyra e Kryetarit 0 0 0 1 2 

31 
Granti i donatorëve të 
brendshëm 

0 0 0 1 2 

163  ( I+II+III ) Administr. dhe person.  160,028.00 € 202,280.00 € 170,000.00 € 180,000.00 € 180,000.00 € 

16319  I. Administrata  160,028.00 € 202,280.00 € 170,000.00 € 180,000.00 € 180,000.00 € 

50013 Taksa për çertifikata të lindjes 12,765.00 € 0.00 € 14,000.00 € 14,000.00 € 14,000.00 € 

50014 Taksa për çertifikata të kurorëzimit 7,843.00 € 0.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 

50015 Taksa për çertifikata të vdekjes 5,975.00 € 0.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 

50016 
Taksa për çertifikata tjera të 

ofiqarisë 
119,377.00 € 0.00 € 125,000.00 € 135,000.00 € 135,000.00 € 

50017 
Taksa për ver.e dokum. të 
ndryshme 

3,274.00 € 0.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 

50018 
Taksa për fotokopjim të 
dokumenteve 

5,390.00 € 6,760.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 

50019 Taksa tjera administrative 5,404.00 € 0.00 € 5,500.00 € 5,500.00 € 5,500.00 € 

50025 Taksa për shtetësi 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

      -Të hyrat vetanake 160,028.00 € 202,280.00 € 170,000.00 € 180,000.00 € 180,000.00 € 

16637  Inspekcioni 50,844.00 € 10,920.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 

50104 
Gjobat nga inspekt.-denim 

.mandatore 
20,229.00 € 2,080.00 € 18,000.00 € 18,000.00 € 18,000.00 € 

50205 
 Licencat për pranim teknik të 
lokalit 

25,855.00 € 5,200.00 € 18,000.00 € 18,000.00 € 18,000.00 € 

50501  Inspektimi i artikujve ushqimor 700.00 € 520.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 

50505 
 Inspektimi veterinar - brenda 
vendit 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50507  Inspektimi higjienik sanitar 4,060.00 € 3,120.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 

      -Të hyrat vetanake 50,844.00 € 10,920.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 

16795 Prokurimi 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

      -Të hyrat vetanake 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

16919 Asambleja komunale 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50102 Gjobat nga gjykatat 53,130.00 €         

50101  Gjobat në trafik 828,836.80 €         

17519 Buxhet e financa 2,697,282.71 € 3,145,862.00 € 3,378,609.20 € 3,540,000.00 € 3,650,000.00 € 

40110  Tatimi në pronë 2,455,932.71 € 2,405,618.00 € 2,091,622.00 € 2,200,000.00 € 2,300,000.00 € 

   Tatimi në tokë 0.00 € 508,164.00 € 1,065,750.00 € 1,100,000.00 € 1,100,000.00 € 

50001  Taksa e regjistrimit të automjeteve 231,320.00 € 230,000.00 € 189,280.00 € 240,000.00 € 250,000.00 € 



50017 
 Taksa për verif. e dok. të 

ndryshme 
30.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50019 Taksa tjera administrative 10,000.00 €         

50290  Licenca të tjera në afarizëm 0.00 € 2,080.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

      -Të hyrat vetanake 2,697,282.71 € 3,145,862.00 € 3,378,609.20 € 3,540,000.00 € 3,650,000.00 € 

  Donacionet e jashtme 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  Qev.zvcrrane   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

180 (I+II) Punë komun.shërb. publike 106,361.12 € 56,000.00 € 54,080.00 € 54,080.00 € 54,080.00 € 

18019  I. Infrastruktura Rrugore 106,361.12 € 56,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 

50008 
Taksa për parkim 
publik,kampim,rekr. 

65,256.20 € 28,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50212 
Licenca për rekl. publ.në prona 

publ. 
41,104.92 € 28,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 

        I .Të hyrat vetanake 106,361.12 € 56,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 

   Donacionet e jashtme 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

                      Habitat - i 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

18295  II. Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50502 
Inspekt.i instalim.të zjarrit dhe 
komun. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  Pëlq.e rreg.nga mbrojtja nga zjarri 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
Dhënja e pëlq.në 
dokum.Invest.tek. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
Taksa për verif.e dokum.të 

ndryshme 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

         -Të hyrat vetanake 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

   Donacionet e jashtme 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

                      Qeveria Japoneze 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

19595  Zyra lokale e komuniteteve 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

47019  Bujqësi,pylltari,zhvillim rural 19,395.15 € 15,400.00 € 11,897.60 € 11,897.60 € 11,897.60 € 

50012 
Taksa për ndrrimin e destin. të 

tokës  
19,372.61 € 13,500.00 € 10,816.00 € 10,816.00 € 10,816.00 € 

500121 Taksat për zhavor 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

500122 
Pëlqimi për eksploat. e resurs. 
natyr. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

500123 
 Çertifikata për transportin e 
kafshëve  

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50403 Të hyrat nga shitja e mallrave 0.00 € 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50405 ShfrytëzimiiI pronës publike 22.54 € 1,200.00 € 1,081.60 € 1,081.60 € 1,081.60 € 

  Gjobat nga pyjet 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

       - Të hyrat vetanake 19,395.15 € 15,400.00 € 11,897.60 € 11,897.60 € 11,897.60 € 



       - Participim i qytetarëve 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

48019  Zhvillim ekonomik 18,980.00 € 32,240.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 

50017 
Taksa për verif.të dokum. të 
ndrysh. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50019 Taksa tjera administrative 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50206 
 Licencat për shërbime 
profesionale 

0.00 € 3,120.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50208  Licencat për transport të mallrave 4,950.00 € 15,600.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 

502081 
 Vërtet.të ndrysh. dhe leje për 
itener. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

50211 Lic. për shërbim të pijeve alkoolike 14,030.00 € 13,520.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 

      I. Të hyrat vetanake 18,980.00 € 32,240.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 

650 ( I+II )  Gjeodezi dhe kadastër 559,129.00 € 396,607.12 € 706,000.00 € 706,000.00 € 706,000.00 € 

65095  I. Shërbime kadastrale 364,546.54 € 258,287.12 € 370,000.00 € 370,000.00 € 370,000.00 € 

50011 
Taksa për regjistrimin e 
trashigimisë  

119,178.50 € 67,600.00 € 120,000.00 € 120,000.00 € 120,000.00 € 

50019 Taksa tjera administrative 124,704.87 € 112,687.12 € 125,000.00 € 125,000.00 € 125,000.00 € 

50460 Regjistrimi i pengut 14,548.50 € 20,800.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 

50504 Taksa për matjen e tokës në teren 106,114.67 € 57,200.00 € 110,000.00 € 110,000.00 € 110,000.00 € 

        -Të hyrat vetanake 364,546.54 € 258,287.12 € 370,000.00 € 370,000.00 € 370,000.00 € 

65495  II. Çështjet pronës. - juridike 194,582.46 € 138,320.00 € 336,000.00 € 336,000.00 € 336,000.00 € 

50212 
Lic. për rekl.dhe publ.në prona 
publ. 

110,529.45 € 98,800.00 € 115,000.00 € 115,000.00 € 115,000.00 € 

50405 Shfrytëzimi i pronës publike 8,142.80 € 6,240.00 € 170,000.00 € 170,000.00 € 170,000.00 € 

50408 Qiraja  nga objektet publike 50,635.21 € 33,280.00 € 51,000.00 € 51,000.00 € 51,000.00 € 

50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë  25,275.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

        -Të hyrat vetanake 194,582.46 € 138,320.00 € 336,000.00 € 336,000.00 € 336,000.00 € 

66100  Planifikimi urban dhe mjedisi 1,091,784.18 € 771,158.00 € 610,000.00 € 635,883.20 € 743,000.00 € 

50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 1,031,103.78 € 711,158.00 € 540,000.00 € 530,000.00 € 633,000.00 € 

50026 Taksa për legalizimin e objekteve 60,680.40 € 60,000.00 € 70,000.00 € 105,883.20 € 110,000.00 € 

        -Të hyrat vetanake 1,091,784.18 € 771,158.00 € 610,000.00 € 635,883.20 € 743,000.00 € 

   Shëndetësia 105,582.00 € 98,800.00 € 107,410.20 € 107,410.20 € 106,843.40 € 

74100       - Participim 105,582.00 € 98,800.00 € 107,000.00 € 107,000.00 € 106,843.40 € 

        - Të hyrat vetanake 105,582.00 € 98,800.00 € 107,410.20 € 107,410.20 € 106,843.40 € 

  
Donacionet e jashtme Qeveria 
Italiane 

  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

85019  Kulturë , Rini ,Sport 620.00 € 3,138.88 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 

50008 
Taksa për parkim publ.kampim , 
rekr. 

498.00 € 3,138.88 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 

50409  Participim - Biblioteka 122.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 



        - Të hyrat vetanake 620.00 € 3,138.88 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 

  Donacionet e jashtme - EU 0.00 €         

   Arsimi 102,970.24 € 124,748.00 € 100,000.00 € 100,001.00 € 100,002.00 € 

       - Të hyrat vetanake 97,140.00 € 124,748.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € 

       - Donacionet e jashtme 24,580.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

92570      - Arsimi parashk. - Qerdhet 48,590.00 € 65,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 

                 - Participim 48,590.00 € 65,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 

       - Donacionet e jashtme 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

             Save the children 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

93540      - Arsimi fillor 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

       - Participim 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

       - Donacionet e jashtme 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

             Save the children 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

94740      - Arsimi i mesëm  54,380.24 € 59,748.00 € 50,000.00 € 50,001.00 € 50,002.00 € 

                - Participim 48,550.00 € 59,748.00 € 50,000.00 € 50,001.00 € 50,002.00 € 

       - Donacionet e jashtme 5,830.24 €         

       - Donacionet e jashtme EU 5,830.24 €         

   T O T A L I   HV+ DONACIONE : 5,794,943.20 € 4,857,154.00 € 5,200,497.00 € 5,397,773.00 € 5,614,325.00 € 

 

3.2.1 Të hyrat vetanake komunale  

Të hyrat vetanake komunale të planifikuara përbëjnë afërsisht 15,62% të buxhetit komunal për vitin 

2023. Pjesëmarrja e rritur në totalin e buxhetit fillon sidomos qe  nga viti 2017 por pëson një rënje 

e lehtë në vitin 2018,për të vazhduar me rritje në vitin 2019 e tutje 2020,2021 e 2022, kur rritja e 

planit të hyrave krahasuar me një vit më herët është për 7,07%. Në vitet 2023, 2024 dhe 2025 të 

hyrat vetanake arrijnë pjesmarrjen nga 15,62% deri në 15,17% të buxhetit total komunal. 

Gjatë periudhës në vijim mund të ketë ngecjeve  në grumbullim te të hyrave vetanake për shkak 

pasojave të pandemisë COVID-1 dhe pasojave nga lufta në Ukrainë që aktualisht është duke u 

zhvilluar si dhe vazhdimit të planifikimit të gjobave në trafik dhe gjobave nga gjykatat nga 

institucioni I cili I grumbullon ato nga niveli qendrorë. 

 Nga të hyrat tatimore komuna faturon vetëm tatimin në prone (objekte dhe tokë), ndërsa të gjitha 

të hyrat tjera janë të hyra jotatimore, kryesisht taksa në shërbime dhe ngarkesa të ndryshme, të 

cilat përcaktohen përmes një rregulloreje që komuna nxjerrë cdo vit. Përcaktimi i kostos për taksat 

dhe ngarkesat bëhet në masën që mbulon koston e ofrimit të shërbimit të caktuar. Rregullorja e 

përmendur në të cilen është bazuar plani buxhetor lidhur me të hyrat vetanake është azhuruar në 

vitin 2019. 



Rritja e planit të të hyrave vetanake për periudhën afatmesme (2019-2022) është bazuar në disa 

supozime të lidhura me të hyra të caktuara ku qeveria lokale ka menduar se ka më tepër potencial 

të inkasimit,mirëpo bazuar në inkasimin e vitit 2018 dhe 2019 është vërejtur se është ekzagjeruar ca 

mendimi lidhur me potencialin e inkasimit kështuqë për perudhën afatmesme ( 2022-2024 ) është 

lënë një kufi më i matur i planifikimit të të hyrave vetanake,për të vazhduar me rritje për periudhen 

2023-2025 nga viti në vit. 

Tatimi në pronë në kuadër të Drejtorisë për Buxhet e Financa ka shenuar rritje në vitin 2022 krahasu 

me vitin 2021 për 18,64% dhe ka vazhduar rritjen për vitin 2023 krahasu me vitin 2022 për  8.36%. 

Komuna planifikon të targetojë borxhet e vjetëruara duke shtuar përpjekjet në aplikimin e masave 

të inkasimit të detyrueshëm dhe atë përmes përmbaruesve. Komuna e Pejës ka vazhduar ta fusë në 

vlerësimet e hershme edhe tatimin në tokë, që planifikohet të faturohet për vitet 

2019,2020,2021,2022 dhe 2023-2025, varësisht nga MF.  

Komuna ka vazhduar të planifikoi me rënje dhe ngritje te lehtë te të hyrat e Urbanizmit kryesisht të 

hyrave nga lejet e ndërtimeve, ndrsa tek leglizimet ka planifikuar ngritje sepse  me ndryshimin e 

Ligjit mbi Legalizimet  efekti do të jetë në vitet në vijim.Në vitn 2021 vërehet rritje enorme e 

inkasimit të Taksa komunale për leje ndërtimi ndersaTaksa për legalizimin e objekteve 

ënde nuk ka mbrri efektin e pritshem,Plani sipas parashikimev e do të harmonizohet në vitet në 

vazhdim 2023 , 2024 dhe 2025  

Me këtë planifikim përbërja e të hyrave vetanake të Komunës është si vijon: 

Tatimi në pronë është e hyra kryesore komunale, e pasuar nga të hyra të tjera jo tatimore të 

komunës, sic janë të hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndërtimit dhe legalizimet), Inspektimet të lidhura 

me parandalimin e ndërtimeve ilegale,etj. Ndërsa në kategorinë të tjera pjesëmarrjen më të madhe 

e kanë të hyrat nga Gjedoezia dhe kadastri të lidhura me rregullimin e tokës ndërtimore, Drejtoria 

për Çështje Pronësore etj.  



Grafikoni 2: THV sipas Burimit      

 

 

3.3 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë) 

Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm, dhe participimet nga qytetarët kryesisht, në 

realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2021 është afërsisht 5.830,24€ .  

Tabela 3: Financimi nga Donatorët 2021 

Grante tjera te jashtme 7.358,00    

EU-UNIONI EUROPIAN                     6.563,00 

SAVE THE CHILDREN                        10.659.24 

Kthim QVERISË ZVICRRANE -18.750,00 

GJITHSEJT: 5.830,24 

 

Vazhdojnë projektet që nuk janë përmbyllur nga donatoret dhe kemi fituar grantin për 

përformancë për të cilin jemi në pritje të implementimit. 

Jemi në pritje edhe të ndonjë donator eventual. 
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3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2023-2025  

Shpenzimet komunale në periudhën e ardhshme afatmesme kanë tendencë rritjeje, e cila rritje siç 

shihet në grafikonin në vijim është si rezultat i rritjes së vlerësimeve për paga dhe meditje (0.5% 

shtesa ne page per pervojë pune),Mallrave dhe sherbimeve,Subvencioneve dhe Transfereve dhe 

Shpenzime kapitale.si politikë qeveritare    

Grafikoni 3: Tendenca e Shpenzimeve Agregate 2021-2025 

 

Pagat dhe mëditjet – Gjatë vitit 2023 krahasuar me vitin 2022, kjo kategori e shpenzimeve pritet 

të rritet rreth 0,50 % (stazhi i punëtorve)si rezultat i aplikimit të shtesave në pagë sipas akteve 

ligjore në fuqi nga se Ligji për paga të sherbyesve publik i cili ishte pezulluar nga Gjykata 

Kushtetuese deri me 30.06.2020,Gjykata Kushtetuese e ka çfuqizuar në tërësi dhe deri në përpilimin 

e këtijë KAB-i ende nuk ka ndonjë risi lidhur me këtë çeshtje. Kjo kategori në Komunën e Pejës 

përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve gjatë viteve të kaluara , ndërsa gjatë periudhës së 

ardhshme do të ketë  rritje  në harmoni me ndryshimet në rritjen ekonomike për periudhen 2023 

dhe 2025.  Një rritje e tillë do të jetë si rezultat i parashikimeve pozitive ekonomike dhe nevojë për 

përmirësimin e standardit të të punësuarve.  Trendi i pagave, sipas marrëveshjes me FMN-në dhe 

resurseve në dispozicion do të jetë në harmoni me zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomike në 

vend.Në shkallë vendi për paga e meditje parashihet rritje mesatare për periudhën deri në 2,60%. 
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PLANI I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE 2021-2025

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5



Sfidë do të mbetet trajtimi i politikave të reja me ndikim në këtë kategori siç është përvoja e punës 

dhe kontributi për sigurimin shëndetësor,rritja enorme e çmimeve për shkak të lufes në Ukrainë.  

Mallrat dhe shërbimet: Kjo kategori e shpenzimeve pas rritjeve në vitet e kaluara, në vitin 2022 

dhe 2023-2025 nuk parashihet të kenë rritje te veçantë për periudhen afatmesme por  vetem për 

prioritete të arsyetuara mirë pëfshi këtu edhe burimet e skenarve bazë.Në planin kombëtar nuk 

parashihet ndonjë rritje e veçant. Në përgjithësi , pjesëmarrja e shpenzimeve për mallra dhe 

shërbime në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 14.97 % në vitin 2023 me një rënje të butë në 

14.35 % në 2024 dhe rënje në 13.91 % në vitin 2025 . 

Subvencione dhe transfere Kjo kategori e shpenzimeve  për periudhen afatmesme 2023 -2025  

do të ketë rritje mesatare prej 41.24% krahasu me vitin 2022. Orientimi I këtyre  mjeteve bëhet në 

projekte dhe për ndihma të ndryshme.  Këto fonde parashihen të ofrohen për shëndetësi – 

mirëqenie sociale, kulturë, rini, sport, etj,.  Trendi i subvencioneve gjatë periudhës afatmesme është 

rritur në vitin 2018 ,dhe ka vazhduar me rritje te lehta 2019-2020 ndersa për vitin 2021 mbetetet 

shuma e njejtë me vitin 2020 kurse për vitin 2022 do te ketë rritje mesatare prej 1.1% ,ndersa për 

vitet 2023-2025rritja mesatare do të jetë 41,24%..Ne kuader te subvencioneve parashihet qe te 

ndahen shuma të nevojshme per masovizimin e Sportit duke angazhuar trajner vendor dhe te huaj. 

Në planin kombëtarë(R. E Kosoves) pritet të ketë ulje mesatare në shkallën 3,60% për periudhën 

dhe do të jetë 9,1% në raport me BPV. Në përgjithësi , pjesëmarrja e shpenzimeve për subvencione 

dhe transfere në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 2.25 % në vitin 2023 me një rënje të butë në 

2.11 % në 2024 dhe rënje në 2.03 % në vitin 2025 . 

 

Shpenzime Kapitale:  Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2023 do të shënoj një rritje prej 35.02 % 

krahasuar me vitin 2022 por parashihet rritje  edhe në vitet 2024 -2025.  Këto rritje kryesisht kanë 

të bëjnë me projekte për shërbime publike , infrastrukturë dhe banim , bujqësi , zhvillim ekonomik 

dhe turizëm. Në planin kombëtarë(R. E Kosoves) pritet  që kjo kategori të përfaqësoi 29,00% të 

shpenzimeve totale në periudhën afatmesme. Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale 

në totalin e shpenzimeve të komunës për vitin 2023 pritet të jetë 37.84 %, në vitin 2024 pritet të 

jetë 41.24 % dhe në vitin 2025pritet të jetë 43.22 %. 

Shpenzimet Komunale sipas Sektorëve në vitin 2023 

Grafikoni në vijim paraqet vlerësimin e ndarjes së resurseve sipas sektorëve / drejtorive në vitin 

2023.  

 

 

 

 



 

 

Grafikoni 4:Plani i shpenzimeve sipas sektorëve për 2023 

 

Sipas këtyre vlerësimeve, pjesa më e madhe e shpenzimeve të komunës për vitin 2023 dhe tutje 

ndahet për sektorin e arsimit parauniversitar dhe shëndetësisë primare që në total përbëjnë 51,07 

% të buxhetit të planifikuar. Pjesa tjetër e resurseve është e ndarë për Shërbime Publike , 

Infrastrukturë dhe Banim , Bujqësi , Zhvillim Ekonomik , Urbanizëm dhe Mbrojtje , Kulturë , Rini dhe 
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Sport,etj.  Pjesa e mbetur ndahet për shërbimet mbështetëse si dhe për shpronësime që janë në 

funksion të zhvillimit urban dhe të infrastrukturës së komunës . 

Tabela në vijim është një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve 

të komunës dhe në bazë të kategorive ekonomike si në vijim : 

 

Tabela nr.5  Shperndarja sipas kategorive ekonomike në nënprograme 2023-2025 

Drejtoria / Programi / Kat. Ekon. 
Realizimiimi 

2021 
Buxheti I 

planifikuar 2022 
Vlerësim i 

Hershëm 2023 
Vlerësim i 

Hershëm 2024 
Vlerësim i 

Hershëm 2025 

Zyra e Kryetarit 396,539.00 501,105.00 555,222.00 558,858.00 556,497.00 

Nr. i punëtorëve 16 15 15 15 15 

Paga dhe mëditje 132,239.00 126,589.00 127,222.00 127,858.00 128,497.00 

Paga dhe mëditje rezerva 0 0 0 0 0 

Mallra dhe shërbime 74,300.00 93,000.00 143,000.00 146,000.00 143,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 190,000.00 281,516.00 285,000.00 285,000.00 285,000.00 

Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0 

Administrata dhe Personeli 1,550,328.00 1,604,833.00 1,933,704.00 1,576,508.00 1,571,322.00 

Nr. i punëtorëve 61 62 62 62 62 

Paga dhe mëditje 310,804.00 359,009.00 360,804.00 362,608.00 364,422.00 

Paga dhe mëditje -rezerva           

Mallra dhe shërbime 850,800.00 857,100.00 1,012,100.00 1,088,100.00 1,081,100.00 

Komunali 113,724.00 113,724.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 

Subvencione dhe transfere 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Shpenzime Kapitale 265,000.00 255,000.00 435,000.00 0.00 0.00 

Inspekcioni 282,515.00 282,990.00 283,992.00 285,500.00 286,512.00 

Nr. i punëtorëve 30 30 30 30 30 

Paga dhe mëditje 200,015.00 200,490.00 201,492.00 202,500.00 203,512.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 82,500.00 82,500.00 82,500.00 83,000.00 83,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0 

Prokurimi 43,168.00 41,270.00 41,467.00 41,665.00 41,864.00 

Nr. i punëtorëve 6 6 6 6 6 

Paga dhe mëditje 41,268.00 39,370.00 39,567.00 39,765.00 39,964.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           



Mallra dhe shërbime 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0 

Zyra e Kuvendit 191,829.00 194,000.00 194,850.00 197,704.00 200,563.00 

Nr. i punëtorëve           

Paga dhe mëditje 167,829.00 170,000.00 170,850.00 171,704.00 172,563.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 24,000.00 24,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0 

Buxhet dhe financa 1,118,371.00 1,359,041.00 1,175,900.00 1,125,006.00 1,126,317.00 

Nr. i punëtorëve 36 36 36 36 36 

Paga dhe mëditje 215,571.00 220,000.00 221,100.00 222,206.00 223,317.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 52,800.00 54,800.00 54,800.00 52,800.00 53,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 850,000.00 1,084,241.00 900,000.00 850,000.00 850,000.00 

Shërbime Publike, Mbrojtja Civile  4,475,768.00 5,674,700.00 6,600,751.00 9,150,124.00 9,066,421.00 

Nr. i punëtorëve 58 58 58 58 58 

Paga dhe mëditje 442,068.00 426,000.00 428,130.00 430,270.00 432,421.00 

Paga dhe mëditje- rezerva   100,000.00       

Mallra dhe shërbime 344,500.00 384,500.00 384,500.00 386,500.00 386,500.00 

Komunali 294,200.00 294,200.00 436,200.00 436,200.00 436,200.00 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 3,395,000.00 4,470,000.00 5,351,921.00 7,897,154.00 7,811,300.00 

Zyra Komunale për Komunitete 227,751.00 351,500.00 271,790.00 429,081.00 429,374.00 

Nr. i punëtorëve 9 9 9 9 9 

Paga dhe mëditje 54,251.00 58,000.00 58,290.00 58,581.00 58,874.00 

Paga dhe mëditje- rezerva 0 0 0 0 0 

Mallra dhe shërbime 13,500.00 13,500.00 13,500.00 10,500.00 10,500.00 

Komunali           

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 160,000.00 280,000.00 200,000.00 360,000.00 360,000.00 

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi 
Rural 

941,308.00 1,047,000.00 1,147,685.00 1,268,373.00 1,272,065.00 

Nr. i punëtorëve 26 26 26 26 26 



Paga dhe mëditje 141,308.00 137,000.00 137,685.00 138,373.00 139,065.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 13,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 30000 50000 120000 120000 120000 

Shpenzime Kapitale 760,000.00 850,000.00 880,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

Zhvillimi Ekonomik 217,189.00 165,500.00 265,765.00 416,031.00 466,799.00 

Nr. i punëtorëve 8 8 8 8 8 

Paga dhe mëditje 54,689.00 53,000.00 53,265.00 53,531.00 53,799.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 13,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 150,000.00 100,000.00 200,000.00 350,000.00 400,000.00 

Kadastra, Gjeodezia dhe Pronë 1,051,931.00 353,000.00 1,653,725.00 654,454.00 1,955,186.00 

Nr. i punëtorëve 23 23 23 23 23 

Paga dhe mëditje 143,931.00 145,000.00 145,725.00 146,454.00 147,186.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 900,000.00 200,000.00 1,500,000.00 500,000.00 1,800,000.00 

Planifikimi Urban dhe Mjedisi 232,224.00 242,500.00 342,925.00 193,352.00 243,781.00 

Nr. i punëtorëve 13 13 13 13 13 

Paga dhe mëditje 84,724.00 85,000.00 85,425.00 85,852.00 86,281.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

Komunali 0 0 0 0 0 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 140,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00 150,000.00 

Shëndetësia Primare dhe administr 3,605,256.00 3,856,124.00 4,289,695.00 4,265,333.00 4,229,040.00 

Nr. i punëtorëve 354 357 357 357 357 

Paga dhe mëditje 2,730,156.00 2,714,124.00 2,727,695.00 2,741,333.00 2,755,040.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 652,100.00 699,000.00 699,000.00 711,000.00 711,000.00 

Komunali 98,000.00 98,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 

Subvencione dhe transfere 25000 25000 25000 25000 25000 

Shpenzime Kapitale 100,000.00 320,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 



Shërbimet Sociale dhe 
Rezidenciale 

158,949.00 318,460.00 229,134.00 229,811.00 230,492.00 

Nr. i punëtorëve 21 21 21 21 21 

Paga dhe mëditje 125,249.00 134,760.00 135,434.00 136,111.00 136,792.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 

Komunali 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

Subvencione dhe transfere     60000 60000 60000 

Shpenzime Kapitale 0 150,000.00 0 0 0 

Kulturë, Rini dhe Sport 715,061.00 1,053,381.00 1,379,931.00 1,703,986.00 1,655,047.00 

Nr. i punëtorëve 35 35 35 35 35 

Paga dhe mëditje 211,630.00 210,000.00 211,050.00 212,105.00 213,166.00 

Paga dhe mëditje- rezerva 0 0 0 0 0 

Mallra dhe shërbime 175,900.00 190,850.00 190,850.00 193,850.00 193,850.00 

Komunali 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 

Subvencione dhe transfere 51,000.00 86,000.00 181,500.00 181,500.00 181,500.00 

Shpenzime Kapitale 210,000.00 500,000.00 730,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00 

Teatri I qytetit 212,361.00 211,119.00 211,724.00 212,332.00 212,943.00 

Nr. i punëtorëve 22 22 22 22 22 

Paga dhe mëditje 122,242.00 121,000.00 121,605.00 122,213.00 122,824.00 

Paga dhe mëditje- rezerva 0 0 0 0 0 

Mallra dhe shërbime 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 

Komunali 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 

Subvencione dhe transfere 68,500.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 

Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0 

Arsimi Parauniversitar 11,989,619.00 12,039,531.00 12,712,441.00 13,235,560.00 13,456,333.00 

Nr. i punëtorëve 1529 1529 1529 1529 1529 

Paga dhe mëditje 9,635,303.00 9,688,000.00 9,736,441.00 9,785,122.00 9,834,047.00 

Paga dhe mëditje- rezerva           

Mallra dhe shërbime 1,127,059.00 1,221,500.00 1,366,500.00 1,390,938.00 1,441,500.00 

Komunali 160,031.00 160,031.00 159,500.00 159,500.00 159,500.00 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0 

Shpenzime Kapitale 1,067,226.00 970,000.00 1,450,000.00 1,900,000.00 2,021,286.00 

QB 2023/01           

Totali 27,410,167.00 29,296,054.00 33,290,701.00 35,543,678.00 37,000,556.00 

 

 

 



 

 

3.5. Politikat e reja  

 

Në aspektin e të hyrave komunale në periudhën afatmesme komuna ne bazë të zhvillimeve të 

inicuara nga niveli qendror në vitin 2019 ka shtuar një burim të ri të hyrash komunale – tatimi në 

tokë, ku në vitin e parë 2019 është faturuar rreth 20% e vlerës të të gjitha tokave në Komunën e 

Pejës, ndërsa në vitet pasuese 40% dhe kështu me radhë çdo vit deri në tatimimin e plotë dhe në 

krijimin e një të hyre të qëndrueshme për Komunën.Për vitin 2023 respektivisht për periudhen 

afatmesme në vijim të hyrat nga gjobat në trafik dhe gjobat nga gjykatat sipas udhëzimeve nga 

niveli qendror,planifikimin e tyre vazhdojnë ta  e bëjnë institucionet që i grumbullojnë ato.Niveli 

qendror dhe ai komunal aktualisht por edhe gjatë periudhës janë duke u përballur me pasojat e 

Covid 19 por edhe me pasojat e luftës në Ukrainë dhe janë duke u përpjekur që të gjenden forma 

për përballim sa ma të lehtë të pasojave nga ngjarjet e përmendura. 

Zhvillim i qendrueshem ekonomik per zonat turistike ne Komunen tone, nxitje e investimeve 

direkte ne zonat turistike,por edhe në zonat tjera. 

 

 



 Planifiki i Buxhetit 2023-2025     

 Administrata     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Blerja e Veturave 85,000.00 € 0.00 € 0.00 € Nderrimi I veturave te vjetra per shkak te kostos 

se madhe te mirembajtjes 

 Renovime 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve ekzistuese  

 Ndertimi I objektit te Administrates 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I objektit te ri te administrates 

 Totali 435,000.00 € 0.00 € 0.00 €  

 Buxhet dhe Financa     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Participimi me ministri dhe donator 500,000.00 € 450,000.00 € 450,000.00 € Fond ekskluziv per participimin me donator 

 Participim per Grantin Stimulues. 400,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 € Grant sipas performances 

 Totali 900,000.00 € 850,000.00 € 850,000.00 €  

 Pune Publike     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet. 150,000.00 € 297,154.00 € 200,000.00 € Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje pas 
demtimeve te sezones se dimrit. 

 Rregullimi i murit te Lumit prej ish Kombinatit deri ne Zahaq 500,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 € Rregullimi I shtratit te Lumenjeve 

 Ndertimi i Rrugeve ne Qytet  300,000.00 € 700,000.00 € 700,000.00 € Ndertimi I rrugeve te reja ne Qytet 

 Ndertimi i Rrugeve ne Fshat 761,921.00 € 800,000.00 € 950,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat 

 Ndertimi i rrugeve ne Rugove: 1,500,000.00 € 1,500,000.00 € 1,650,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Rugove 

 Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra,  200,000.00 € 250,000.00 € 500,000.00 € Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste 

ku zgjidhet problemi  me qasje ne kanalizim 
kryesor. 

 Ndertimi i Ujesjellesave ne Rugove 200,000.00 € 200,000.00 € 200,000.00 € Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e 

Rugoves 

 Shenjezimet ne Komunikacion. 50,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € Përmirësim i sinjalistikes në  Komunikacion, 
krijim i sigurisë në Komunikacion. 

 Ndertimi I MUREVE Mbrojtese  80,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese. 

Shtojca – Investimet Kapitale 
 
 
Planifikimi i Buxhetit 2023-2025 

    
 

                                                                                                                                                                   

    



 Rregullimi i shtratit te lumit Shushica 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullimi I Lumenjeve 

 Ndertimi I shtatores se Ibrahim Rugova 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i shtatoreve  

 Rregullimi I hapesires rreth shtatoreve  100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullim I hapesirave publike 

 Asfalltimi I Rruges SEJNOVE - GJORE 300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve ne zonat malore 

 Ndertimi i impianteve ne Raushiq dhe Kryshec 300,000.00 € 300,000.00 € 0.00 € Zgjidhja e problemit per ujerat e zeza 

 Ndertimi I Ujesjellesit per Lugun e Baranit  300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Zgjidhja e problemit per ujin e pijshem 

 Asfaltimi I autoparkut dhe peronizimet ne Stacionin e 
Autobuseve 

60,000.00 € 0.00 € 0.00 € Permiresim I infrastruktures ne stacionin e 
autobuseve 

 Rregullimi I infrastruktures ne Korze  150,000.00 € 350,000.00 € 0.00 € Rregullimi I Qendres se Qytetit  

 Rregullimi I Stacionit te ri te Autobuseve  200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Stacioni I ri I Autobuseve 

 Ndertimi i impianteve ne Fshatra 0.00 € 750,000.00 € 2,661,300.00 € Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e 

zeza ne fshatrat e Komunes se Pejes 

 Rregullimi I Rrugeve ne Bjeshket e Podgurit 0.00 € 500,000.00 € 0.00 € Ndertim I rrugeve malore 

 Ndertimi I Ures per automjete ne mes te Ures te tregu I 
Gjelbert 

 dhe Ures se Tranzitit 

0.00 € 350,000.00 € 0.00 € Ndertimi I urave mbi Lumbardh 

 Rimodelimi I rruges prej rrethit te Ukajt deri te Dulia 0.00 € 500,000.00 € 0.00 € Krijimi I bulevardeve te reja ne qytet 

 Ri-Modelimi i rrugëve prej rrethit tek Rokaqielli deri tek  
rrethi Vitomiricës dhe  shndërrimi i këtyre rrugëve në 

bulevard. 

0.00 € 500,000.00 € 0.00 € Krijimi I bulevardeve te reja ne qytet 

 Rimodelimi I Sheshit Haxhi Zeka  0.00 € 350,000.00 € 400,000.00 € Krijimi I bulevardeve te reja ne qytet 

 Totali 5,351,921.00 € 7,897,154.00 € 7,811,300.00 €  

 Komunitete     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Projekte per Komunitete 200,000.00 € 360,000.00 € 360,000.00 € Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e 
lagjeve dhe fshatrave ku dominojne 

komunitetet. 

 Totali 200,000.00 € 360,000.00 € 360,000.00 €  

 Bujqësia     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Kanale te ujitjes ne Fshatrat e Komunes se Pejes 700,000.00 € 700,000.00 € 700,000.00 € 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 Pendave dhe rregullimi I pendave  180,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 € Ndertim I pendave 

 Totali 880,000.00 € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 €  

 Çështje pronësore     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Shpronësimi -Ekspropirimi 1,500,000.00 € 500,000.00 € 1,800,000.00 € Fond I shpronesimit konform planeve 

rregulluese 

 Totali 1,500,000.00 € 500,000.00 € 1,800,000.00 €  

 Zhvillim Ekonomik     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Projekte kapitale per turizem 200,000.00 € 350,000.00 € 400,000.00 € Projekte per turizem 

 Totali 200,000.00 € 350,000.00 € 400,000.00 €   

 Urbanizëm     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Gjelbrimi NE QYTET 50,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore. 

 Rregullimi i kanalit te Furra Husaj ne FIDANISHTE 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Me rregullimin e kanalave ndikohet 

drejtperdrejte ne mbrojtjen e ambientit. 

 Totali 250,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 €  

 Shendetësi Primare     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Ndertimi I ambulantes  ne Karagaç faza e dyte 200,000.00 € 150,000.00 € 0.00 € Ndertim I ambulantes ne Karagac 

 Ndertimi I Objektit per qendrim te perkohshem faza e dyte 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim I objektit per personat qe nuk kane 

strehim 

 Faza e dyte ne Qendren e trajnimeve multifunksionale 250,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve shendetesore 

 Blerja e paisjeve mjekesore  50,000.00 € 50,000.00 € 100,000.00 € Blerje e paisjeve mjekesore  

 Ndertimi I Ambulantave te Mjeksise Familjare neper fshatra 0.00 € 200,000.00 € 250,000.00 € Ndertimet e reja te AMF-ve 

 Ndertim I Urgjences 0.00 € 250,000.00 € 250,000.00 € Ndertim ne lokacion te ri. 

 Totali 700,000.00 € 650,000.00 € 600,000.00 €  



      

 Kulturë Rini Sport     

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Renovimi i Teatrit faza finale     100,000.00 €                     -   €                    -   €  Renovim i Teatrit,dyshemeja,dritat 
skenike,perdet dhe sistemi adioviziv. 

 Prezantimi artistik I galerise se arteve       30,000.00 €      Rregullimi I Galerise  

 Ndertimi I fushes faza finale ne Baran     200,000.00 €                     -   €                    -   €  Permiresim i Kushteve ne Palester. 

 Instalimi I ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne palestren 
Karagac 

    400,000.00 €                      -   €  Permiresim i Kushteve ne Palester. 

 Ndertimi I Palestres ne Zahaq                    -   €      350,000.00 €    Ndertimi I palestres se re 

 Ndertimi I tereneve sportive ne lagje te ndryshme                     -   €      200,000.00 €      300,000.00 €  Ndertimi I tereneve sportive  

 Ndertimi I palestres ne Karagac {Ish Partizani}                    -   €      500,000.00 €      700,000.00 €  Ndertimi I palestres se re 

 Totali     730,000.00 €   1,050,000.00 €   1,000,000.00 €   

 Arsimi Parauniversitar     

      

 Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi 

 Renovime te Shkollave  350,000.00 € 400,000.00 € 521,286.00 € Fond per renovime vjetore per mirembajtje 
 sipas kerkeses. 

 Ndertimi i GJIMNAZIT faza e dyte  400,000.00 € 400,000.00 € 0.00 € Ndertim I Gjimnazit 

 Ndërtimi i Shkolles ne Poqeste 500,000.00 € 100,000.00 € 0.00 € Ndertimi I Shkollave Fillore ne fshatra  

 Ndertimi i Salles te sportit ne Gllogjan 200,000.00 € 100,000.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja 

 Ndertimi I shkollave fillore  0.00 € 400,000.00 € 800,000.00 € Ndertimi I Shkollave Fillore ne fshatra  

 Ndertimi i Palestrave sportive  0.00 € 500,000.00 € 700,000.00 € Ndertim I Sallave te reja 

 Totali 1,450,000.00 € 1,900,000.00 € 2,021,286.00 €  

          

 Totali i investimeve Kapitale sipas viteve 12,596,921.00 € 14,657,154.00 € 15,992,586.00 €  
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LËNDA: Raporti i punës Drejtoratin për Zhvillim Ekonomik për periudhën  Janar –  
Qershor 2022 
 
 
Data: 10.06.2022 
 
 
Në bazë të kërkesës Tuaj dhe duke u mbështetur në planin dhe programin e paraparë të 
punës për realizimin e punëve dhe detyrave për vitin 2022 për Drejtoratin për Zhvillim 
Ekonomik, po ju paraqesim raportin informativ të punës për periudhën e cekur më lartë.   
 
SHTOJCA : RAPORTI  
 
 
 
 
 
VËREJTJE: Raporti i paraqitur është i ndar në tri pjesë ku secila pjesë prezanton veç e 
veç punën e sektorve në DZHE.  
 
 
 
 



1. RAPORTI I SEKTORIT TË TURIZMIT 
 
1. Është punuar raporti narativ vjetor i punës për vitin 2021, janë bërë vlerësimet e stafit dhe 
është punuar programi i punës për vitin 2022. 
 
2. Ka vazhduar me kontaktet dhe bashkëpunimet tjera me operatorët e turizmit nga sektori 
privat për përiudhën Janar – Qershor të vitit 2022. Gjatë kësaj kohe kemi takuar 20 biznese 
ndarazi. Nga takimet është biseduar për zhvillimet në sektorin e turizmit dhe mundësit e 
bashkëpunimeve më të afërta në të ardhmen si dhe krijimin e një oferte më të konsoliduar.  
 
3. Kemi realizuar takime me OJQ-të nga Peja të cilat zhvillojn punën në terren. Takimet kanë 
qenë të bazuara në temat për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe mundësit e 
bashkëpunimeve në projektet e ardhshme si dhe kordinimi i mundshëm i projekteve për zhvillim 
të përbashkët. 
 
4. Menaxhimi i Zyrës Informative të Turizmit. Në këtë aspekt në kontinuitet kanë vazhduar 
punët përgatitëse për shfrytëzimin sa më të mirë të potencialeve turistike të komunës, 
shërbimet e nevojshme informative për turistë si transporti, akomodimi, informata rreth 
shtigjeve, transportin etj. Të dy zyret informative janë aktive dhe funksionojn sipas planit. 
 
5. Mbledhja dhe përpunimi i statistikave të vizitave në dy zyret informative. Statistikat janë të 
përpunuara për periudhën Janar – Qershor dhe numri total i vizitorve është 1432.  
 
6. Interpretimi i statistikave nga Agjencioni i Statistikave te Kosovës për vitin 2021 dhe muajt 
Janar dhe Shkurt të vitit 2022. Më poshtë do ti gjeni të paraqitura statistikat e realizuara nga 
Agjencioni i Statistikave të Kosovës për periudhen 2021: 

 
STATISTIKAT 2021 

 

 
 

Shënim: Nga kjo tabele mund të shihet së në vitin 2021 në Pejës kemi pasur 76.013 vizitor dhe 
157.601 net fjetje duke qëndruar ende në vendin e dytë pas Prishtinës. Nga ta vizitor të jashtëm 
janë 37.078 dhe 76.020 net fjetje ndërsa vendor janë 38.935 vizitor dhe 81.581 net fjetje.  
 
Ndërsa për dy muajt e parë të vitit 2022 ( Janar dhe Shkurt) kemi 10.889 turist si dhe 24.644 net 
fjetje ku qëndrimin i turistëve është 2.5 net për çdo turistë gjë që tregon se turizmi i Pejës ka 
vazhduar të këtë zhvillim të të së njejtës rrjedhë dhe është duke u zhvilluar në mënyr të 
qëndrueshme.   



 
7. Edhe në vitin 2022 kemi vazhduar me menaxhimin e rrjeteve sociale të cilat kan një ndikim të 
madh në promovime andaj këto rrjete sociale janë shfrytëzuar për qëllim të promovimit në 
masë më të madhe dhe janë menaxhuar vazhdimisht faqet në facebook “Peja Tourist 
Information” , instagram “VisitPeja dhe PejaTourism” dhe Twitter “VisitPeja dhe PejaTourism”, 
LinkedIn “Peja tourism information”.  
Gjithashtu jemi gjithmon të angazhuar në plotësimin e web faqes me të dhëna të reja. 

 
8. Kemi vazhduar bashkëpunimi me MINT-Divizionin e Turizmit. Kemi qenë pjesë e zhvillimit të 
“Strategjis së Turizmit të Kosovës” si dhe bashkëpunimet tjera në ndërtimin e WebFaqes së 
Kosovës për turizem.  
 
9. Kemi participu në hartimin e projekteve në fondet që janë ofruar nga MAPL dhe MZHR.  
 
10. Kemi zhvilluar takime me organizaten SwissContact me të cilët kemi biseduar për zhvillimin 
e projektit për zhvillim rural.  
 
11. Bashkarisht me organizatën IADK kemi takuar përfituesit nga projekti “Transhumaca” me të 
cilët kemi biseduar për nevojat e ardhme për të krijuar ofertën e tyre turistike. Gjithashtu kemi 
vazhduar me aktivitetin për zhvillimin e pjesës së promovimit, ndërsa kemi qenë edhe pjesë e 
zhvillimit të aktiviteteve të projektit Transhumanca. 
 
12. Ka vazhduar bashkëpunimi me Muzeun e Pejës rreth pregaditjes së materjaleve promovuese 
si dhe promovimin e përbashkët të turizmit kulturor për vitin 2022 dhe bashkëpunimin në 
projektet e turizmit kulturor. 
 
13. Ka vazhduar bashkëpunimi me grupin kordinues në mes të Pejës, Shkodrës dhe Plavës për 
projektin “Majat e Ballkanit”.  
 
14. Kemi qenë pjesëmarrës në dy panairet ndërkombëtare e turizmit të organizuara në Prishtinë 
në të cilën kemi prezantuar ofertën e Pejës. 
 

 
PROJEKTET ME BUXHET KOMUNAL  
Kemi përfunduar projektin “Peja by Bike” dhe jemi duke i zhvilluar projektin e video promovimit 
dhe hapja e vijave të ngjitjes. 
Gjithashtu jemi duke i zhvilluar projektet për vitin 2022 ku kanë përfunduar procedurat e 
tenderimit për projektin e promovimit të turizmit dhe panairit veror ndërsa jemi duke vazhduar 
me pregaditjen për tenderim të 3 projekteve tjera. 

 
PROJEKTET ME DONATORËT TJERË 
 
Projekti ndërkufitarë “Trashëgimia Kulturore – Thesar i Rajonit Ndërkufitar”.  
Është projekt që jemi duke e zhvilluar me komunën e Gucis. Përmes këtij projekti kemi vendosur 
23 ulëse në vendet e trashëgimis kulturore, kemi vendosur 21 shtylla dhe 105 sinjalizime për 
trashëgimin kulturore, janë vendosur panele informative kemi investuar në bazamentin e 
prezantimit të eksponateve të kohës Ilire si dhe raftin për prezantimin e eksponateve si dhe janë 



vendosur 18 kariga në 10 pika të ndryshme të trashëgimis kulturore si dhe pano informuese. 
Kemi furnizuar zyrën informative me audio guide të cilat do të shërbejn për turistët në shtegun 
kulturor. Gjithashtu jane zhvilluar 3 trajnime për operatorët turistik nga komuna e Pejës dhe 
Plavës.   
Jemi në proces së zhvillimit të disa aktivitete në muze për një vizibilitet më të mirë si dhe këmi 
realizuar edhe trajnime për operatorët e turizmit. Gjithashtu jemi duke i planifikuar aktivitetet 
tjera të cilat janë të parapara që të zhvillohen deri në muajin Gusht që ka mbetur nga pjesa e 
promovimit. 

 
Projekti NATURKOSOVO   
Projekti është iniciativë e qeveris Italiane e cila e ka dhuruar fondin ndërsa implementues të 
projektit do të jenë organizatat Italiane CESVI dhe CELIM.    
Projekti ka të bëjë me zhvillimin e turizmit malorë në komunat Pejë, Deçan dhe Junik. Projekti 
parasheh zhvillime të reja në drejtim të ngritjes së kapaciteteve njerzore përmes trajnimeve, 
intervenim në infrastruktur dhe promovim të destinacionit. Projekti kap vlerën 1.800.000 Euro 
dhe do të zgjasë 3 vite dhe zyrtarisht fillon me 1 Maj ndërsa hapja e projektit do të bëhet në 
Qershor.  

 
Projekti me UNDP 
Kemi qenë pjesë përcjellëse e zhvillimit të trajnimit që është mbajtur nga Sustainability 
Leadership Kosova me bizneset private. Këtu kemi qenë pjesë ndihmëse e bizneseve në 
zhvillimin e idejave për ekoturizmin. Në këtë drejtim 9 biznese janë përfituese e granteve të cilat 
përveq që do të ngrisin ofertën e tyre do të ndikojn gjithashtu në mbrojtje të ambientit.  
 

Projektet ndërkufitare me EU:  
Në aplikimet që kemi bërë kemi marr vlersime pozitive në 4 projekte (në dy projekte komuna 
është e përfshirë ndërsa në dy tjera është bashkëpunëtore). Faza e parë ka kaluar dhe tani po 
presim të na konfirmojn nëse jemi zyrtarisht përfitues të projekteve. Projektet jenë të 
orjentuara në zhvillim të turizmit rural, malor dhe në ambient.   
   

 
SEKTORI I EKONOMISË 
 
Nr. AKTIVITETI▼  PERIUDHA 

► 
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor 

1 Licenca për Alkool 27 32 12 07 02 01 

2 Licenca Speciale // // 01 01 01 01 

3 Licenca për Auto Taxi 15 13 04 06 07 05 

4 Licenca për Radio Taxi // // 03 // 01 // 

5 Licenca për Autobus // // 01 // // // 

6 Rendi i Udhëtimit // // // // // // 

7 Vërtetima për Pension 03 04 04 07 06 03 



8 Refuzime // // // 01 // // 

9 Referenca // // // // // // 

   
Lënd te procesuara 
gjatë muajve 

 
45 

 
49 

 
25 

 
22 

 
17 

 
10 

 
 
SEKTORI PËR REXHISTRIMIN E BIZNESEVE 
 
 

Nr. Aktivitetet Numri Verejtje 

 

1 Regjistrimi i bizneseve të reja   256  

2 Ndryshime ne biznes   220  

3 Shuarje te biznesit     22  

4 Kerkesa tjera   276 Ndrrim certificate, informata te 
biznesit, vertetime etj 

            Gjithësejt të procesuara:       774  lëndë 

 

 






