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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në Baran i ulët të Pejës si Monument i 

Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në Pejë 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Trungu i Blirit gjendet në periferi të fshatit Baran i ulët 
të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X- 0451941 
Y- 4713470 
Lartësia mbidetare =  454 m 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhet Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në fshatin Baran i 
ulët të Komunës së Pejës.....  

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës - Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) të 
merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i trungut në të gjitha 
anët (S = 500 m2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) ka vlera natyrore dhe shkencore. 
Trashësia e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë vlera të rralla 
natyrore për këtë monument natyror.  
 
Trungu i ka këto karakteristika dendrometrike: 

Lartësia e kërcellit ............................................... rreth 30 m. 
Perimetri i trungut .............................................. rreth 5 m. 
Diametri i kurorës................................................ rreth 15-30m. 
Vjetërsia e trungut .............................................. mbi 450vite. 
 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  

12.5  m 
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1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Tilia platyphyllos: 
Llojet e tilisë janë kryesisht pemë gjetherënëse, të mëdha, që arrijnë 
zakonisht 20 deri në 40 m (65 deri në 130 ft) të larta, me gjethe të Llojet e 
tilisë janë kryesisht pemë gjetherënëse, të mëdha, që arrijnë zakonisht 20 
deri në 40 m (65 deri në 130 ft) të larta, me gjethe të zhdrejtë 6 deri në 20 
cm (2+1⁄4 deri në 7+3⁄4 in). Ashtu si me elms, numri i saktë i specieve 
është i pasigurt, pasi shumë prej specieve mund të hibridizohen lehtësisht, 
si në të egra ashtu edhe në kultivim. Janë hermafroditë, me lule të 
përsosura me pjesë mashkullore dhe femërore, të pjalmuara nga insektet. 
zhdrejtë 6 deri në 20 cm (2+1⁄4 deri në 7+3⁄4 in). Ashtu si me elms, numri i 
saktë i specieve është i pasigurt, pasi shumë prej specieve mund të 
hibridizohen lehtësisht, si në të egra ashtu edhe në kultivim. Janë 
hermafroditë, me lule të përsosura me pjesë mashkullore dhe femërore, 
të pjalmuara nga insektet. 

 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungu i Blirit në Baran i ulët është trung me vlera të rralla të këtij llojit që 
mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e kërcellit 
dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla natyrore, 
shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 10 

1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungu i Blirit (Tilia 
platyphyllos) në Baran i ulët të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
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mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në Baran i ulët të Pejës i takon kategorisë 
së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen dhe 
përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 
 

 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 
 

Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 
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1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungu i Blirit (Tilia 
platyphyllos) ne Baran i ulët bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. 
Trungu është shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, 
vjetërsia, vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungu i Blirit ne Baran i ulët i plotëson kushtet të merret nën mbrojtje 
ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 

 
1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) të merret 
nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur kryesisht për 
qëllime të konservimit të karakteristikave specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 

 
MUNGON... 
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2.1.3. Kopje plani 
 
MUNGON... 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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KUVENDI  KOMUNAL PEJË 

Komiteti për Politikë e Financa 

I.Numër: 060/01-50041 

Pejë, datë: 20 Maj  2022 

 

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

 

Nga takimi i V-të i Komitetit për Politikë e Financa i KK-së Pejë, mbajtur me 20 maj 2022, në 

ora 13:00.  

 

Takimi u mbajt në sallën e Komitetit për Politikë dhe Financa. 

 

Pos anëtarëve të komitetit, në këtë takim prezantojnë: Kryetari i komunës z. Gazmend 

Muhaxheri, Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, z. Jeton Abazaj Drejtor i financave, znj. Arta 

Vokshi- Nallbani Drejtoreshë e urbanizimit, znj. Gentiana Fetahaj Anëtare e kuvendit, z. Atdhe 

Berisha Anëtar i kuvendit, z. Avni Gashi, Udhëheqës i Sektorit të Kuvendit, z. Egzon Kastrat 

Asistent Administrativ i Kryesuesit dhe përfaqësuesit e ZIP-it. 

 

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

anëtarët prezent. Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj të gjitha pikat 

të cilat janë vendos në rend ditës . 

 

 

 

Unanimisht nga të gjithë prezent u miratua ky: 

 

 

                  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 
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I. 

Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të komitetit dhe mungesa. 

 

Nuk pati. 

II. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Komitetit për Politikë dhe Financa: dt. 20 prill  

2022. 

                                                           Rendi i Ditës     

                        

(1)    Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të komitetit dhe mungesa. 

(2)    Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Komitetit për Politikë e Financa:  dt. 20. prill 2022. 

(3)    Raportet dhe Rekomandimet e dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtoritë e SHCK: 

 

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

falënderime. 

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

3.3. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për hartimin e Planit të veprimit për procesin  transparent 

të buxhetit. 

3.4.  Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera: 

 

               - Komitetit për Arsim. 

              

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

         rënditje siç jan pranuar. 
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Unanimisht nga të gjithë anëtarët prezent, u miratua procesverbali i takimit të Komitetit për 

Politikë dhe Financa i datës: 20 prill 2022. 

 

III 

 

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

mirënjohje dhe falënderime. 

 

Znj. Gentiana Fetahaj: në takimin që e kemi mbajt kanë qenë 8 aplikime, qytetar nderi  Hasan 

Meta propozim nga zyra e kryetarit me dokumentacion ka qenë në rregull, titulli “Lekë 

Dukagjini”  Sylë Mehmeti propozim nga Zenel Nikqi, “nderi i qytetit”  Jahja Dranqolli 

propozimi inciativa qytetare, Qytetar nderi post mortum janë dy propozime Jak Nulleshi dhe 

Hasan Ceku, titulli “Azem Shkreli” i propozuar  Esat Loshaj, propozim nga shoqata e 

shkrimtarëve Pejë  dhe mirnjohje për spitalin përgjithshem  të Pejës propozim nga grupi  

AAK- së. 

 

Z. Berat Ganiqi: pa dashur që ta paragjykoj askënd besoj që është dashur që ta kemi një 

biografi për secilin për ta ditur konbributin që ata e kanë dhënë në fushat përkatëse. 

Duhet me analizu mirë biografin ne mënyrë që nesër pasnesri institucioni mos me dal keq, 

për profin Jahja Dranqolli nuk është asnjë problem së i gjithë qyteti e njeh kontributin e tij 

për Hasan Meten poashtu nuk ka problem edhe për disa tjere. Sepse kemi rastin që rrin tërë 

diten në Hotel Dukagjin me birrë e me i jep titull është pak problem. 

 

Z . Labinot Panxha : unë e pashë proceverbalin e ndegjova edhe kolegen por kërkesen e kam 

bërë unë ne emer të grupit, propozusi jom unë nuk u  dasht me heke. E pash aty emrin Jak 

Nulleshi, Esat Loshaj na duhet me pas biografin e tyre me ditë kush jon. Na nuk marrim 

vendim është komisioni që vlerëson pastaj procedohet të ne si komitet. 

 

Znj. Hidajete Nikqi : deshta me ditë a ka pasur ndonjë propozim  për gjini femerore? 
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Z. Atdhe Berisha : të njejtin diskutim e kemi pasur edhe ne kesaj radhë interesimi nuk ka 

qenë shumë i madh nuk ka pas propozime. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: kam një sqarim kriteret kanë qenë njëjtë për të gjithë te cilat 

janë percaktura nga drejtoria që e ka fasilitu këtë proces ndërsa komisioni e ka shqyrtu 

aplikimin e secilit dhe ka vazhdu me procedurat. 

 

 

Z. Atdhe Berisha: praktikisht na një takim veq e kemi mbajt, ndryshe nga herat e kaluara 

interesimi ka qenë shumë i vogël kësaj here kanë qenë 8 propozim ndersa propozimet për 

këta dy doktoret e huaj Mateo Rebonato dhe Alfonso Recordare kanë ardh si inciative që janë 

diskutuar në komision ne e kemi lanë ashtu si edhe e potencoi Berati me u kompletu 

biografia se jom të gjithë na  njohim unë kom mendu që dergohet në komitet dhe me pastaj 

dosja e kompletuar dërgohet në kuvend sepse na duhet ta kemi një biografi të shkurtër se 

kush janë ne kemi abstenu në komision për shkak të mos kompletimit të dokumentacionit por 

aty u vendos që me ardh në kuvend pastaj nese nuk plotesohet dokumentacioni ather vemdos 

kuvendi për kto. 

 

 

Z. Berat Ganiqi : realisht une jam posit të keqe të Esati nese e kqyri politikisht ish dasht me 

thanë po së është anëtar i subjektit tonë por nese e shikojm në menyrë logjike dhe strategjike 

ky ka me marrë neser një titull dhe atë titull qe ja jep komuna e Pejës e duke e ditur biografin 

e tij që është në ndikim te alkoolit është shumë problem nuk e di as kush e ka propozu por 

nuk po e shoh si emer  për këtë titull.  

 

Z . Labinot Panxha : propozimi im është meqense kanë me u votu ne kuvend at’her të 

votohen veq e veq, sepse nese ky tipi që u permend e bon ndonjë veper at’her kuvendi ka me 

u detyru me ia mor ate titull per këtë arsye me shku me votim vetmas. 

 

Z. Atdhe Berisha: ka pas raste në të kaluarën kur ka apliku për dicka tjetër dhe ju ka jep një 

falenderim e kanë pranu edhe tash kemi pasë një rast Ibrahim Rexha ka kërku qytëtar nderi u 
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hedh posht aji propozim, por prap e kanë dërgu per një mirënjohje nese e pranon për këtë 

arsye filtrohen në komitet para së të shkoj në kuvend. 

 

Unanimisht  nga të gjithë anëtaret prezent me rekomandimet që u dhanë i rekomandohet 

kuvendit për shqyrtim dhe miratim, Shqyrtimi i  propozimeve  dhe rekomandimeve të 

Komisionit për tituj nderi, dekorata mirënjohje dhe falënderime. 

 

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

 

Znj Arta Vokshi- Nallbani: duke u bazuar në prioritete qe kanë dalë nga plani lokal i veprimit 

drejtoria për urbanizem dhe mbrojtje të mjedisit ka pasur prioritet trajtimi i ujërav të zeza ka 

edhe qeshtje të tjera popr kërkesat kryesisht janë për këtë çeshtje. Materialin e keni marrë 

paraprakisht ku i keni të listuara  të gjitha projekte që janë përfundu viteve të fundit. Pjesa ma 

e madhe e punëve janë kryer sa ka qene drejtori paraprak, ndërsa dje është nënshkruar kontrat 

për ndertimin e kanalit atmosferik në lagjen Dardani 1. Përpos këtyre projekteve drejtoria ka 

zhvilluar disa projekte edhe me shoqërin civile. 

 

Znj. Zize Hakaj-Veselaj: po e shoh të lista e punëve këtu mbjellja e drunjëve në Radac dhe 

Raushiq nuk e di që janë mbjell drunjë se po thotë të përfunduara. 

 

Unanimisht  nga të gjithë anëtaret prezent  i rekomandohet kuvendit për shqyrtim, Shqyrtimi 

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

 

 

 

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

për procesin transparent të buxhetit. 

 

Z. Jeton Abazaj: e kemi ndjek këtë praktike edhe viteve të kaluara, dje na ka ardhë qarkorja e 

parë buxhetore në bazë të ciles fillon edhe planifikimi i buxhetit por për shkak të 

transparences formohet një komision prej pozitës dhe opozites që meerr pjesë kryesish në 
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degjime buxhetore ku realsiht pjesa ma e madhe e investimeve kapitale neper lokalitete vjen 

nga këto dëgjime buxhetore, propozimet bëhen në kuvend dhe me pastaj njoftohen për 

procesin. Fillimisht punojm me KAB- in komunal e pas qarkores së dytë fillojme me 

degjimet buxhetore. Mundesisht kur të caktohen anëtaret te kemi parasysh se duhet te jenë të 

lirë me marrë pjesë në këto degjime ku shkon kryetari, kryesuesi, drejtori i financave edhe ky 

komision. Meqense jemi të kjo pikë qarkoren buxhetore jau poercjelli sot ne email dhe aty 

mundem me i diskutu çeshtjet qe kanë të bëjnë me buxhetin. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: komisioni përbëhet nga 7 anëtarë dhe duhet ta kemi parasysh 

edhe kriterin gjinor. 

 

 

Unanimisht  nga të gjithë anëtaret prezent  i rekomandohet kuvendit për shqyrtim dhe miratim, 

Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për hartimin e Planit të veprimit për procesin 

transparent të buxhetit. 

 

- Komitetit për Arsim 

 

 

Kryesuesi Rexhep Kurtbogaj: fjala është për komitetin e arsimit, komiteti përbëhet nga 5 

anëtarë ku 3 janë nga kuvendi dhe 2 anëtarë nga shoqëria civile. 

 

Znj Drita Maloku : na po kemi problem se janë shumë komitete e aty po janë pothuajse të 

gjitha femra tash të komitete tjera po është problem barazia gjinore me u bo për shaka se nuk 

lejohet të jesh pjese e dy komiteteve. 

 

Znj Xhevahire Ceku-Kelmendi: na edhe në komision atë ditë e diskutum që ligjerisht edhe ne 

si komision duhet me nau pagu meditja. 

 

3.4.  Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera: 
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Z. Labinot Panxha: mundesh me kanë pjese i disa komiteteve por vetëm për një paguhesh. 

 

Unanimisht  nga të gjithë anëtaret prezent  i rekomandohet kuvendit për shqyrtim dhe 

miratim, shqyrtimi i propozimit për themelimin e komiteteve tjera respektivisht  komitetit për 

arsim. 

 

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

         rënditje siç janë pranuar:   

Nuk Pati 

 

 

Pjesë e këtij procesverbali është edhe audio incizimi i këtij takimi të Komitetit për Politikë dhe 

Financa. 

 

Meqë u shqyrtuan të gjitha pikat e rendit të ditës e propozime të tjera nuk pati, kryesuesi 

z. Rexhep Kurtbogaj e shpalli të mbyllur këtë takim të KPF-së në orën 14:00 h. 

 

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

z. Avni Gashi                                                                                              z. Rexhep Kurtbogaj 
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Në përgatitjen e këtij elaborati morrën pjesë: 
 

 

 

 

Udhëheqës të punëve: 

Dr.sc. Qenan Maxhuni – zyrtar për biodiversitet 

Abdurrahman Verbovci – zyrtar per mjedis 

 

 

 

Hulumtimi në terren: 

Dr. sc. Qenan Maxhuni – zyrtar për biodiversitet 

Dr. sc. Sami Behrami – zyrtar për zona të mbrojtura 

MSc. Nexhmije Kamberi – zyrtare për florë 

 

 

 

 

Bashkëpunëtor të jashtëm: 

Merita Kuraja, udhëheqëse e Sektorit për Mjedis, DUPMM, K.K. Pejë 

Arbe Demaj – praktikante në IKMN 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 4 

 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc të Pejës si 

Monument i Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc te Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik dhe hidrologjik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 

 

Monumenti natyror Trungu i krekes dhe burimi i ujit gjendet në periferi të 
fshatit Vragoc  të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X =  0451794 
Y =  4719871 
Lartësia mbidetare =  450   
Burimi ka derdhje rreth 8m³  në sekond. 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhet Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit 
në fshatin Vragoc të Komunës së Pejës gjendet në parcelën 3088-0, zona 
kadastrale Vragoc, nr. P-71611016-00044-0, me sipërfaqe 7284 m2, e 
regjistruar si pronë shoqërore (Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe 
Pronësi, në Pejё). 
 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës - Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe 
Burimi i Ujt në fshatin Vragoc të merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, 
nga kërcelli i trungut dhe burimi i ujit në të gjitha anët (S = 500 m2).  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungu i Krekes (Acer campestre) ka vlera natyrore dhe shkencore. 
Trashësia e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë vlera të rralla 
natyrore për këtë monument natyror.  
 
 

 

12.5  m 
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Trungu i ka këto karakteristika dendrometrike: 

Lartësia e kërcellit ............................................... rreth 20 m. 
Perimetri i trungut .............................................. rreth 3.5 m. 
Diametri i kurorës................................................ rreth 15m. 
Vjetërsia e trungut .............................................. mbi 200-250 vite. 
 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Acer campestre 
 
Është një pemë gjetherënëse që arrin lartësinë 15–25 m, me një trung deri 
në 1m, me lëvore të çara të imëta. Filizat janë kafe, me sytha dimëror kafe 
të errët. Gjethet janë në çifte të kundërta, 5–16 cm të gjata duke përfshirë 
bishtin e gjethes 3–9 cm dhe 5–10 cm të gjera, lobe të rrumbullakosura me 
një diferencë të lëmuar. Lulet prodhohen në pranverë në të njëjtën kohë 
me gjethet e hapura, në të verdhë-jeshile, në grupe të ngritura 4-6 cm dhe 
janë të pjalmuara nga insektet. Fruti është me dy akene me krahë të 
rreshtuar në 180°, secili aken është 8-10 mm i gjerë, i sheshtë, me një krah 
2 cm. 

 
 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i ujit në Vragoc shquhet me 
vlera të rralla të këtij llojit që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, 
vitaliteti dhe përmasat e kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një 
monument me vlera të rralla natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  
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1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 

 
1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungu i Krekes (Acer 
campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  
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1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc të Pejës i 
takon kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për 
ruajtjen dhe përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar 
këto masa mbrojtëse: 
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Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 

 
Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 
1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Krekes (Acer 
campestre) dhe Burimi i ujit ne Vragoc bazohet në vlerat natyrore të këtij 
trungu. Trungu është shumë karakteristik për nga pamja estetike, 
trashësia, vjetërsia, vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i ujit ne Vragoc i plotëson 
kushtet të merret nën mbrojtje ligjore si Monument Natyror me karakter 
botanik. 

 
1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Trungu i Vragocit dhe Burimi i Ujit të merret 
nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur kryesisht për 
qëllime të konservimit të karakteristikave specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.1.3. Kopje plani 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
 

 
 

 
 

Gjethja e Krekës (Acer campestre) 
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik të Pejës si Monument i Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik te komunes se Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Trungu i Blirit gjendet në fshatin  Brestovik të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X- 0444291 
Y- 4726947 
Lartësia mbidetare =  536 m 
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1.6. Kufijtë 
 

 
Sipërfaqja ku ndodhet Trungu i Blirit  (Tilia tomentosa) në fshatin Brestovik 
të Komunës së Pejës.  

 
Sipërfaqja ku ndodhen Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik të 
Komunës së Pejës gjendet në vendin e quajtur Brestovik në varreza të 
fshatit, në parcelën 1624-0, zona kadastrale Smailovo, nr. P-71611010-
00701-1 me sipërfaqe 7210 m2, e regjistruar si varreza, në pronësi private - 
bashkë posedim.(Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës –Trungu i blirit (Tilia tomentosa) të 
merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i trungut në të gjitha 
anët (S = 500 m2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) ka vlera natyrore dhe shkencore. Trashësia 
e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë vlera të rralla natyrore 
për këtë monument natyror.  
 
Trungu i ka këto karakteristika dendrometrike: 

12.5  m 
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Lartësia e kërcellit ............................................... rreth 35 m. 
Perimetri i trungut .............................................. rreth 4.30 m. 
Rrezja                    ................................................ rreth 15-30m. 
Vjetërsia e trungut .............................................. mbi 400vite. 
 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Tilia tomentosa është një pemë gjetherënëse që rritet deri në 20–35 m e 
lartë, me një trung deri në 2 m  në diametër. Gjethet janë të renditura në 
mënyrë alternative, të rrumbullakosura në trekëndore-ovale, 4-13 cm të 
gjata dhe të gjera me një bisht të gjethes 2,5-4 cm, të gjelbra dhe kryesisht 
pa qime sipër, tontezë të bardhë të dendur me qime të bardha poshtë dhe 
me një skaj të dhëmbëzuar trashë. Lulet janë të verdha të zbehtë, 
hermafrodite, kanë erë të fortë dhe pjalmohen nga bletët. Fruti është një 
drup i thatë i ngjashëm me arrë 8-10 mm i gjatë, me push dhe pak me 
brinjë. Ajo është rritur gjerësisht si një pemë zbukuruese në të gjithë 
Evropën. Ka një kërcell qendror të fortë dhe një kurorë konike simetrike. 
Është shumë tolerant ndaj ndotjes urbane, ngjeshjes së tokës, nxehtësisë 
dhe thatësirës dhe do të ishte një pemë e mirë e rrugës në zonat urbane 

 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik është trung me vlera të rralla 
të këtij llojit që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe 
përmasat e kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me 
vlera të rralla natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  
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1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 

 
1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës:Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) 
në Brestovik të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  
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2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik të Pejës i takon kategorisë së 
tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen dhe 
përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 
 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 12 

 

Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 

 

1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Blirit (Tilia 
tomentosa) ne Brestovik bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. Trungu 
është shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, vjetërsia, 
vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungu i Blirit ne Brestovik plotëson kushtet të merret nën mbrojtje ligjore 
si Monument Natyror me karakter botanik. 

 
 

1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) të merret 
nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur kryesisht për 
qëllime të konservimit të karakteristikave specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.1.3. Kopje plani 
 

 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 18 

2.2. Dokumentacioni fotografik  
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 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) në Ruhot  të Pejës si Monument i 

Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) në Ruhot te Pejes 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Trungjet e Bungëbutës  gjendet në fshatit Ruhot , në 
komunen e Pejës. 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X- 0453705 
Y- 4725325 
Lartësia mbidetare =  450 m 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhen Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) 
gjendet në varreza të fshatit, zona kadastrale Ruhot, nr. P-71611079-
00223-0, me sipërfaqe 2636 m2, e regjistruar si varreza, në pronësi 
shoqërore (Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Trungjet e Bungëbutës (Qurecus 
pubescens) të merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i 
trungut në të gjitha anët (S = 500 m2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
1.8 Përshkrimi i vlerave  
 

1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) ndodhen në varreza të fshatit 
Ruhot. Trungjet kane vlera natyrore dhe shkencore. Trashësia e trungjeve, 
vjetërsia e tyre, përmasat e kurorës janë vlera të rralla natyrore për këtë 
monument natyror.  
 
 

 

12.5  m 
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Trungjet i kane këto karakteristika dendrometrike: 

Trungu 1 
Perimetri i trungut ........................................... rreth 4 m 
Lartësia e kercellit.............................................rreth 20 m 
Rrezja ...............................................................rreth 15 m 
Vjetërsia e trungut............................................rreth 200 vite 

 
Trungu 2 
Perimetri..........................................................rreth 8.5 m 
Lartësia............................................................ rreth 20 m 
Rrezja  ............................................................ rreth 20 m 
Vjetërsia e trungut ..........................................rreth 400 vite. 

 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Quercus pubescens. 
 

Është një pemë ose shkurre në gjininë Quercus e familjes së ahut. 
Ekzistojnë rreth 500 lloje lisash. Dushqet janë specie kryesore në një gamë 
të gjerë habitatesh nga gjysmë-shkretëtira mesdhetare deri në pyjet 
subtropikale të shiut. Për shembull, pemët e dushkut janë komponentë të 
rëndësishëm të pyjeve me drurë, dhe specie të caktuara janë veçanërisht 
të njohura se rriten në shoqata me anëtarët e Ericaceae në pyjet e 
dushkut. Shumë lloje lisash janë nën kërcënimin e zhdukjes në natyrë, 
kryesisht për shkak të ndryshimeve të përdorimit të tokës, kullotjes së 
bagëtive dhe korrjeve të paqëndrueshme. Dushqet kanë gjethe të 
rregulluara në mënyrë spirale, me buzë lobate në shumë lloje; disa kanë 
gjethe të dhëmbëzuara ose gjethe të tëra me buzë të lëmuara. Shumë 
specie gjetherënëse janë marcesente, duke mos lëshuar gjethe të vdekura 
deri në pranverë. Në pranverë, një pemë e vetme lisi prodhon lule 
mashkullore dhe lule të vogla femërore, që do të thotë se pemët janë 
monoecike. Fruti është një arrë e quajtur arrë lisi në një strukturë të 
ngjashme me filxhanin e njohur si kupë, çdo lis përmban një farë (rrallë dy 
ose tre) dhe duhen 6-18 muaj për tu pjekur, në varësi të specieve të tyre. 
Lishat dhe gjethet përmbajnë acid tanik i cili ndihmon për tu mbrojtur nga 
kërpudhat dhe insektet. Dushqet e gjalla dallohen për të qenë me 
gjelbërim të përhershëm, por në fakt nuk janë një grup i veçantë dhe në 
vend të kësaj janë të shpërndarë nëpër gjini. 
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1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Dy trungjet e Dushkut në Ruhot  është trung me vlera të rralla të këtij llojit 
që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e 
kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla 
natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungjeve nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire. Vendndodhja e tij në afërsi të varrezave te 
fshatit i jep këtij trungu një mbrojtje edhe më të mirë.  

 
1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungjet e Bungëbutës 
(Qurecus pubescens) në Ruhot të Pejës si Monument i Natyrës 
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1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë gjendet, 
pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  
 
1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  
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1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) në Ruhot të Pejës i takon 
kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen 
dhe përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 
 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 
 

Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 

1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Dy Trungjeve të 
Bungëbutës (Quercus pubescens) ne Ruhot bazohet në vlerat natyrore të 
këtij trungu. Trungu është shumë karakteristik për nga pamja estetike, 
trashësia, vjetërsia, vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se Dy 
Trungjet e Dushkut ne Ruhot i plotësojnë kushtet të merret nën mbrojtje 
ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 
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1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Dy Trungjet e Bungëbutës (Qurecus 
pubescens) të merret nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e 
mbrojtur kryesisht për qëllime të konservimit të karakteristikave 
specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.1.3. Kopje plani 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në Graboc të Pejës si Monument i 

Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në Graboc të Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Trungu i dardhës gjendet në periferi të fshatit Graboc 
të Pejës. 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X =  0446477 

Y =  4719802 
Lartësia mbidetare =  481 m 
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1.6. Kufijtë 
 

 
Sipërfaqja ku ndodhen Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në fshatin 
Graboc të Komunës së Pejës. Gjendet në varreza të fshatit, zona kadastrale 
Graboc, nr. P-71611024-00028-0, me sipërfaqe 1524 m2, e regjistruar si 
varreza, në posedim individual. (Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe 
Pronësi, K. K. Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Trungu i dardhës (Pyrus 
amygdaliformis) në fshatin Graboc të Komunës së Pejës të merret diametri 
i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i trungut në të gjitha anët (S = 500 
m2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) ka vlera natyrore dhe shkencore. 
Trashësia e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë vlera të rralla 
natyrore për këtë monument natyror.  
 

12.5  m 
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Trungu i ka këto karakteristika dendrometrike: 

Lartësia e kërcellit ............................................... rreth 13 m. 
Perimetri i trungut .............................................. rreth 3.20m. 
Diametri i kurorës................................................ rreth 15 m. 

             Vjetërsia e trungut .............................................. mbi 250-300 vite. 
 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit  Pyrus amygdaliformis: 
Pyrus amygdaliformis, i njohur gjithashtu si dardha me gjethe bajame, 
është një specie bimore në familjen Rosaceae. Është vendas në Evropën 
Jugore, Mesdheun dhe Azinë Perëndimore. Ajo rritet në një lartësi prej 3-
10 metrash. Ka lule të bardha që lulëzojnë në prill-maj. Frutat janë të 
hidhur dhe astringent. 

 
 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 
1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungu i dardhës në Graboc është trung me vlera të rralla të këtij llojit që 
mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e kërcellit 
dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla natyrore, 
shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  
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1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut nuk është edhe aq e mire per shkak te disa vrimave............... 
 

1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungu i dardhës (Pyrus 
amygdaliformis) në Graboc të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
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për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në Graboc të Pejës i takon 
kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen 
dhe përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 

 

 

       Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 
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Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 
1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungu i dardhës (Pyrus 
amygdaliformis) në Graboc bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. 
Trungu është shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, 
vjetërsia, vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungu I dardhës (Pyrus amygdaliformis) i plotëson kushtet të merret nën 
mbrojtje ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 

 
1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Trungu I dardhës (Pyrus amygdaliformis) të 
merret nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur 
kryesisht për qëllime të konservimit të karakteristikave specifike 
natyrore.  
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3. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.2. Dokumentacioni fotografik 
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 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungjet e Qarrit (Qurecus cerris) në Gorazhdec të Pejës si Monument i Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në Gorazhdec te Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Trungjet e Qarrit gjendet në vorreza të fshatit 
Gorazhdec  të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungjet ndodhet në 
koordinatat: 
X - 7448574 

Y - 4722278  
Lartësia mbidetare =  455 m 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhen Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në Gorazhdec të 
Komunës së Pejës gjendet në varreza të fshatit, zona kadastrale 
Gorazhdec, nr. P-71611020-00316-0 me sipërfaqe 10196 m2, e regjistruar 
si varreza, në pronësi individuale në emër të Dobro CRKVE.. (Drejtoria për 
Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Trungjet e Qarrit (Quercus cerris ) të 
merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i trungut në të gjitha 
anët (S = 500 m2). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) kane vlera natyrore dhe shkencore. 
Trashësia e trungjeve, vjetërsia e tyre, përmasat e kurorës janë vlera të 
rralla natyrore për këtë monument natyror.  

12.5  m 
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Trungjet kane këto karakteristika dendrometrike: 

 

 Trungu 1 

 Perimetri: 4.80 

 Lartësia: rreth 35 m 

 Rrezja: rreth 15 (30 m) 

 
 

 Trungu 2 

 Perimetri: 5.30 

 Lartësia: rreth 35 m 

 Rrezja: rreth 15 (30 m) 

Gjendja e natyrore e këtyre trungjeve është relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

            Karakteristikat e llojit Quercus cerris: 
Qarri(Quercus cerris)  është një pemë e madhe gjetherënëse që rritet në 
lartësi 25–40 m me një trung me diametër deri në 2 m 
Lëvorja –është gri e errët dhe e rrudhur thellë. Në pemët e pjekura, çarjet 
e lëvores shpesh janë me vija portokalli afër bazës së trungut.. 
Kurora – kurorë e gjerë sferike, e rrumbullakosur më vonë, gjysmë e hapur 
Degët e reja janë gri dhe të ngjashme me këndin, në pjesën e sipërme. 
 Sythat - kanë qime të zbukuruara dhe stipule të ngjashme me myshk. 
Gjethet -  me shkëlqim kanë gjatësi 7–14 cm dhe gjerësi 3-5 cm, me 6–12 
loba trekëndësh në secilën anë. Rregullsia e lobit ndryshon shumë, te disa 
pemë  kanë loba shumë të rregullt, të tjerët shumë më pak të rregullt. 
Gjethet qëndrojnë në pemë deri në dimër. 
Frytet – gjatësi 2.5 - 3 cm, të vetme ose të grupuara së bashku 

Lulëzimi – në maj 
Frytet –  burim ushqimi për jetën  e egër. 
Pema është një prodhues i rëndësishëm i drurit. Është e ndjeshme ndaj 
çarjeve të shkaktuara nga ngrica por e pandjeshme ndaj mykut 
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1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungjet kane edhe vlera tjera të rëndësishme si 
vlera estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë monument objekt 
shumë atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungjet e Qarrit në Gorazhdec kanë trungje me vlera të rralla të këtij llojit 
që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e 
kërcellit dhe kurorës i bëjnë këto trungje një monument me vlera të rralla 
natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika keto dy trungje propozohen për 
mbrojte si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungjeve nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 
 

1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungjet e Qarrit (Qurecus 
cerris ) në Gorazhdec të Pejës si Monument i Natyrës. 
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1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  
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1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në Gorazhdec të Pejës i takon kategorisë 
së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen dhe 
përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 

 

 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 

 
Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 
1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Qarrit (Quercus 
cerris) ne Gorazhdec bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. Trungu 
është shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, vjetërsia, 
vitaliteti dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungjet e Qarrit në Gorazhdec i plotësojne kushtet të merret nën 
mbrojtje ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 
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1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) të merret 
nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur kryesisht për 
qëllime të konservimit të karakteristikave specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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2.2. Dokumentacioni fotografik 
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) në Lubeniq të Pejës si 

Monument i Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Kompleksi i Trungjeve te Blirit (Tilia platyphyllos) në Lubeniq 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Kompleksi i Trungjeve të Blirit gjendet në vorrezat e 
fshatit Lubeniq  të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungjet ndodhet në 
koordinatat: 
X- 442261 
Y- 4716244 
Lartësia mbidetare =  578 m 
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1.6. Kufijtë 
  

Sipërfaqja ku ndodhen Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) në 
Lubeniq të Komunës së Pejës gjendet në varreza të fshatit, nr. P-
71611056-00417-0, me sipërfaqe 7607 m2, e regjistruar si varreza, në 
pronësi shoqërore. (Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. 
Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Tre Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) 
të merret e tere parcela kadastrale. 

 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë tere parcelen kadastrale. 
Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 70 ari. 

 
1.8 Përshkrimi i vlerave   

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) ka vlera natyrore dhe 
shkencore. Trashësia e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë 
vlera të rralla natyrore për këtë monument natyror.  
 

Gjendja e natyrore e këtyre trungjeve është relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Tilia platyphyllos: 
 
Llojet e tilisë janë kryesisht pemë gjetherënëse, të mëdha, që arrijnë 
zakonisht 20 deri në 40 m (65 deri në 130 ft) të larta, me gjethe të Llojet e 
tilisë janë kryesisht pemë gjetherënëse, të mëdha, që arrijnë zakonisht 20 
deri në 40 m (65 deri në 130 ft) të larta, me gjethe të zhdrejtë 6 deri në 20 
cm. Numri i saktë i specieve është i pasigurt, pasi shumë prej specieve 
mund të hibridizohen lehtësisht, si në të egra ashtu edhe në kultivim. Janë 
hermafroditë, me lule të përsosura me pjesë mashkullore dhe femërore, të 
pjalmuara nga insektet. Trungu i fortë i Tilia qëndron si një shtyllë dhe 
degët ndahen në degëzime të shumta në të cilat degëzat janë të imta dhe 
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të trasha. Në verë, këto janë të veshura me gjethe të mëdha dhe rezultati 
është një kokë e dendur me gjethe të bollshme. Gjethet e të gjitha llojeve 
të Tilia janë në formë zemre dhe shumica janë asimetrike. Fruti i vogël, si 
bizele. Të gjitha llojet e Tilia mund të shumohen me prerje dhe shartim, si 
dhe me farë. Ata rriten me shpejtësi në tokë të pasur, por janë subjekt i 
sulmit të shumë insekteve. Tilia është jashtëzakonisht e vështirë për t'u 
shumuar nga farat nëse nuk mblidhet e freskët në vjeshtë. Nëse lihen të 
thahen, farat kalojnë në një gjumë të thellë dhe u duhen 18 muaj që të 
mbijnë. 

 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Dy Trungjet e Dushkutnë Lubeniq është trung me vlera të rralla të këtij 
llojit që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e 
kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla 
natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 
 

1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
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Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Kompleksi i Trungjeve të Blirit 
(Tilia platyphyllos) në Lubeniq të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  
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2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) në Lubeniq të Pejës i 
takon kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për 
ruajtjen dhe përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar 
këto masa mbrojtëse: 

 
 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 

 
 

Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 
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1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Dushkut(Quercus 
sp) ne Lubeniq bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. Trungu është 
shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, vjetërsia, vitaliteti 
dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se Dy 
Trungjet e Dushkutne Lubeniq i plotëson kushtet të merret nën mbrojtje 
ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 

 
1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia 
platyphyllos) të merret nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e 
mbrojtur kryesisht për qëllime të konservimit të karakteristikave 
specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.1.3. Kopje plani 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 21 

 
 
 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit 
Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës 

 
Rr. L. Haradinaj, ish Rilindja, kati XIV nr. 1403/A 

10 000 Prishtine, KOSOVE;  
Tel. 038/ 200 33 236 

http://ammk-rks.net/?page=1,118 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 4 

 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungu i bungëbutës (Quercus pubescens) në Lutugllavë të Pejës si Monument i 

Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungu i bungëbutës (Quercus pubescens) në Lutogllave te Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Monumenti natyror Tungu i bungëbutës (Quercus pubescens) gjendet në 
periferi të fshatit Lutugllavë  të Pejës. 
 
Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
X- 0452045 
Y- 4723472 
Lartësia mbidetare =  440 m 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhet Tungu i bungëbutës (Quercus pubescens) gjendet në 
varreza të fshatit, zona kadastrale Lutoglavë, nr. P-71611058-00468-0, me 
sipërfaqe 1956 m2, e regjistruar si pronë shoqërorë, P.SH. Ujërat. 
(Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Tungu i bungëbutës (Quercus 
pubescens)  të merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i 
trungut në të gjitha anët (S = 500 m2). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
1.8 Përshkrimi i vlerave  

 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Tungu i bungëbutës (Quercus pubescens) ka vlera natyrore dhe shkencore. 
Trashësia e trungut, vjetërsia e tij, përmasat e kurorës janë vlera të rralla 
natyrore për këtë monument natyror.  
 
Trungu i ka këto karakteristika dendrometrike: 

Lartësia e kërcellit ............................................... rreth 30 m. 
Perimetri i trungut .............................................. rreth 3.50 m. 
Rrezja                      ................................................ rreth 15-25m. 

12.5  m 
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            Vjetërsia e trungut .............................................. mbi 250-300 vite. 
 
Gjendja e natyrore e këtij trungu është shumë relativisht e mirë .  
 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Quercus pubescens: 
 
Është një pemë ose shkurre në gjininë Quercus e familjes së ahut. 
Ekzistojnë rreth 500 lloje lisash. Dushqet janë specie kryesore në një gamë 
të gjerë habitatesh nga gjysmë-shkretëtira mesdhetare deri në pyjet 
subtropikale të shiut. Për shembull, pemët e dushkut janë komponentë të 
rëndësishëm të pyjeve me drurë, dhe specie të caktuara janë veçanërisht 
të njohura se rriten në shoqata me anëtarët e Ericaceae në pyjet e 
dushkut. Shumë lloje lisash janë nën kërcënimin e zhdukjes në natyrë, 
kryesisht për shkak të ndryshimeve të përdorimit të tokës, kullotjes së 
bagëtive dhe korrjeve të paqëndrueshme. Dushqet kanë gjethe të 
rregulluara në mënyrë spirale, me buzë lobate në shumë lloje; disa kanë 
gjethe të dhëmbëzuara ose gjethe të tëra me buzë të lëmuara. Shumë 
specie gjetherënëse janë marcesente, duke mos lëshuar gjethe të vdekura 
deri në pranverë. Në pranverë, një pemë e vetme lisi prodhon lule 
mashkullore dhe lule të vogla femërore, që do të thotë se pemët janë 
monoecike. Fruti është një arrë e quajtur arrë lisi në një strukturë të 
ngjashme me filxhanin e njohur si kupë, çdo lis përmban një farë (rrallë dy 
ose tre) dhe duhen 6-18 muaj për tu pjekur, në varësi të specieve të tyre. 
Lishat dhe gjethet përmbajnë acid tanik i cili ndihmon për tu mbrojtur nga 
kërpudhat dhe insektet. Dushqet e gjalla dallohen për të qenë me 
gjelbërim të përhershëm, por në fakt nuk janë një grup i veçantë dhe në 
vend të kësaj janë të shpërndarë nëpër gjini. 
 

1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 

Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 
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1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungu i Dushkut në Lutugllavë është trung me vlera të rralla të këtij llojit 
që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e 
kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla 
natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungut nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire 

1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Tungu i bungëbutës (Quercus 
pubescens)  në Lutugllavë të Pejës si Monument i Natyrës. 

 
 

1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
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Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  

 

 

1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Tungu i bungëbutës (Quercus pubescens)  ) në Lutugllavë të Pejës i takon 
kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së si Monument i Natyrës. Për ruajtjen 
dhe përparimin e këtij monumenti të natyrës duhet respektuar këto masa 
mbrojtëse: 
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Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 

 
Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 
1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Trungut të Dushkut(Quercus 
sp) ne Lutugllavë bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. Trungu është 
shumë karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, vjetërsia, vitaliteti 
dhe gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se 
Trungu i Dushkut ne Lutugllavë i plotëson kushtet të merret nën mbrojtje 
ligjore si Monument Natyror me karakter botanik. 

 
1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit botanik Tungu i bungëbutës (Quercus pubescens)  të 
merret nën mbrojtje në kategorinë e tretë (III) si zonë e mbrojtur 
kryesisht për qëllime të konservimit të karakteristikave specifike 
natyrore.  
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2. SHTOJCA 
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2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.1.3. Kopje plani 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit 
Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës 

 
Rr. L. Haradinaj, ish Rilindja, kati XIV nr. 1403/A 

10 000 Prishtine, KOSOVE;  
Tel. 038/ 200 33 236 

http://ammk-rks.net/?page=1,118 
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REFERENC : Zyrtarisht 

Datë/Datum/Date Qershor 2022 

PËR/ZA/TO Kryetarin e KKPejë – z.Gazmend Muhaxheri 

PËRMES/PREKO/THROUGH Arta Nallbani – Drejtoresh e Drejtorisë për Urbanizëm dhe 
Mbrojtje të Mjedisit 

 

NGA/OD/FROM Merita Luzha Kuraja- Udhëheqëse e Sektorit te Mjedisit- 
DUMM 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT Kërkes për hapjen e Shqyrtimit Publik për shpalljen e disa 
vlerave natyrore(10 – drunj),te propozuara nga IKMN-
MMPHI 

 
 
 

 I nderuar, 
 
 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) në kuadër të Agjencis për Mbrojtjen e 
Mjedisit ,në kuadër të MMPHI ,me datë 01.04.2022 kanë kërkuar nga Kuvendi Komunal 

Pejë, përkatësisht DUMM – Sektori i Mjedisit , që të bëjë propozimin në Asamblenë 
Komunale për disa vlera natyrore(10), me ç;rastë është bëre arsyeshmëria për të gjitha 
rastet e propozuara. IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të 

aktiviteteve të tij për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të 
natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.Gjatë kësaj periudhe, 
IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për hartimin e bazave 
profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në territorin e Komunës së 

Pejës. 
Arsyeshmërit profesionale të vlerave natyrore (10) në Komunën e Pejës të 
cilat IKMN(Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës) do ti propozoj për 

mbrojtje Kuvendit Komunal, por të cilat paraprakisht duhet të hedhen në 
diskutim publik, procedura të cilat bazuar në Ligjin për Mbrojtje e Natyrës Nr. 
03/L-233) i zhvillon Komuna.dhe pas përfundimit të diskutimit publik dhe 

plotësimit të dokumenteve të njëjtat do të përcillen në Asamblenë Komunale 
për nxjerrje të vendimeve për mbrojtje ( vendime veç e veç për secilin 
monument të propozuar). 

 
 

   
 

 

 
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 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE MJEDISI 

DEPARTMENT FOR URBANISM AND ENVIRONMENT PROTECTION 

     ODELENJE ZA URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN 

MBROJTJE LIGJORE TË VLERËS NATYRORE –LIGJI PËR MBROJTJEN E 
NATYRËS (Nr.03/L-233)  

 

Bazuar në  Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L- 233, nenin 20 për 

përmbajtja e propozimit për shpallje, paragrafi: 

4. Procedurën e qasjes publike në shpalljen e parqeve kombëtare, parqeve të 
natyrës, rezervatit strikt dhe zonën e veçantë i organizon dhe e udhëheqë 

Ministria, kurse procedurën e qasjes publike për shpalljen e zonave tjera të 
mbrojtura: - monumentin e natyrës, peizazhin e mbrojtur dhe monumentin e 

arkitekturës së parqeve e organizon dhe e udhëheqë kuvendi komunal. 

5.  Qasja e publikut zgjatë më së paku tridhjetë (30) ditë. 

Siç specifikohet edhe në paragrafin 4. Kuvendet komunale i udhëheqin 

procedurat e qasjes publike për shpalljen e monumenteve të natyrës. 

 
1.1 Emërtimi i vlerës natyrore 

 
- Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në Baran i ulët . 
- Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc 

- Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) në Poqestë të Pejës . 
- Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik të Pejës 
- Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) në Ruhot të Pejës  

- Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në Graboc të Pejës  
- Trungu i bungëbutës (Qurecus pubescens) në Baran të Epërm të Pejës  
-Trungjet e Qarrit (Qurecus cerris) në Gorazhdec të Pejës  

- Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) në Lubeniq të Pejës  
- Trungu  bungëbutës (Quercus pubescens) në Lutugllavë të Pejës  

 
1.2. Lloji i monumentit 
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 
 
 1.3. Kategoria e mbrojtjes 
 
Kategoria e Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 



 3 

2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 
 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
Kategoria e tretë (III). 

Monument natyror (Natural Monument / Natural Land 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 

1990) 
 
 
 Me këtë rast IKMN ka përgatitur elaboratet: 

 
1.Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 
së natyrës:Trungu i Blirit (Tilia platyphyllos) në Baran i ulët të Pejës si 

Monument iNatyrës. 
 
2.Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 

së natyrës:Trungu i Krekes (Acer campestre) dhe Burimi i Ujit në Vragoc të 
Pejës si Monument I Natyrës 
 

3.Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 
së natyrës:Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) në Poqestë të Pejës si 
Monument i Natyrës. 

 
4.Studimi për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 

së natyrës:Trungu i Blirit (Tilia tomentosa) në Brestovik të Pejës si Monument 
i Natyrës. 
 

5. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 
së natyrës:Trungjet e Bungëbutës (Qurecus pubescens) në Ruhot të Pejës si 
Monument I Natyrës 

 
6. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 
së natyrës:Trungu i dardhës (Pyrus amygdaliformis) në Graboc të Pejës si 

Monument I Natyrës 
 
7. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 

së natyrës:Trungu i bungëbutës (Qurecus pubescens) në Baran të Epërm të 
Pejës si Monument I Natyrës 
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8. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 

së natyrës:Trungjet e Qarrit (Qurecus cerris) në Gorazhdec të Pejës si 
Monument i Natyrës. 
 

9. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 
së natyrës:Kompleksi i Trungjeve të Blirit (Tilia platyphyllos) në Lubeniq të 
Pejës si Monument I Natyrës. 

 
10. Studim për arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës 

së natyrës:Trungu  bungëbutës (Quercus pubescens) në Lutugllavë të Pejës si 
Monument I Natyrës. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mbesim me shpresë se kërkesa jonë do të shqyrtohet pozitivisht. 
 
Ju faleminderit për bashkëpunim 

 
 
 

 
 

 
 
Me respekt 
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Parathënie 

 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) është trashëgimtar i Entit të 

Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës i themeluar me vendimin mbi ndarjen e 

Seksionit për Mbrojtjen e Natyrës nga Enti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Monumenteve të Kulturës, (GZ. 42/74) dhe ka vazhduar punën me të njëjtin 

emër sipas ligjit mbi Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (GZ. 15/81). 

Në vitin 1988 Kuvendi i Kosovës nxjerrë ligjin për Mbrojtjen dhe zhvillimin e 

vlerave natyrore dhe të vlerave të krijuara me punë të ambientit të njeriut 

(“GZK”39/88) ku në nenin 78 paragrafi 2 të këtij ligji është përcaktuar veprimtaria 

e Entit. Në bazë të këtij ligji një vit më vonë Kuvendi i Kosovës nxjerrë Ligjin për 

Entin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit (“GZK”nr. 38/89).  

Pas luftës në Kosovë, në vitin 2000 ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-se me 

emërtim “Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës”.  

Nga maji i vitit 2000, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vepruar ne 

kuadër te Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, ndërsa pas zgjedhjeve të 

përgjithshme (2001) dhe formimit të organeve qeverisëse te Kosovës, vepron ne 

kuadër te Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (Rreg. 2001/19 dhe 

2002/5). 

Aktualisht IKMN, vepron në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e 

Mjedisit e cila është themeluar duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

(Rreg. 2003/9). 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës1 në kuadër të veprimtarisë së vetë 

kryen punët profesionale në mbrojtjen e natyrës që kanë të bëjnë me: 

 mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve lidhur me mbrojtjen e natyrës; 

 monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 

masat për mbrojtjen e tyre; 

                                                 
1 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233 
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 hartimin e bazave afatgjata profesionale të mbrojtjes për llojet e bimëve, 

kërpudhave dhe shtazëve, tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe 

peizazheve; 

 përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 

natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës; 

 hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 

mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i 

të mirave të natyrës; 

 kryerjen e analizave statistikore dhe unifikimin e rezultateve si dhe 

hartimin e raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës; 

 pjesëmarrje në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës. 

 

IKMN si organ qendror për mbrojtjen e natyrës, në kuadër të aktiviteteve të tij 

për vitin 2020 kishte planifikuar njohjen dhe evidentimin e vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë 

globale COVID 19 ky aktivitet ka vazhduar gjatë verës së vitit 2021.  

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në terren për 

hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të vlerave të natyrës në 

territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka përgatitur elaboratin: Studim për 

arsyeshmërinë profesionale për marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: 

Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) në Poqestë të Pejës si Monument i Natyrës. 
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1. BAZA PROFESIONALE DHE DOKUMENTIMI PËR MARRJEN NËN MBROJTJE 

LIGJORE TË VLERËS NATYRORE 
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1.1. Emërtimi i vlerës natyrore  
 

Trungjet e Blirit (Tilia platyphyllos) në Poqestë të Pejës 
 
1.2. Lloji i monumentit  
 

Monument natyror me karakter botanik. 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.3. Kategoria e mbrojtjes  
 

Kategoria e trete e mbrojtjes (III) – Monument i Natyrës  
 

1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të 
natyrës së gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike 
ose kulturo-historike dhe/ose vlera turistike. 
2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, 
mineralogjik, hidrologjik, strukture gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik 
- shpella, humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, 
ujëvarë, liqe, botanik - ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës 
bimore për një lokalitet, lokalitet i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm 
për vlerat e tij shkencore. 
 
(Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) Neni 14. 

 
1.4. Klasifikimi sipas IUCN-së 
 

Kategoria e tretë (III). 
Monument natyror (Natural Monument / Natural Landmark) 
 
(Korniza për klasifikimin e zonave te mbrojtura tokësore dhe detare, IUCN, 
1990) 

 
1.5. Pozita 
 

Sipas matjeve me GPS (GPS Garmin 12 channel) trungu ndodhet në 
koordinatat: 
 
X-  0450046 
Y – 4720179 
Lartësia mbidetare- 467m 
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1.6. Kufijtë 
 

Sipërfaqja ku ndodhen Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) në Poqestë të 
Komunës së Pejës gjendet në varreza të fshatit, zona kadastrale Poqestë , 
nr. P-71611074-00181-1, me sipërfaqe 3674 m2, e regjistruar si varreza, në 
pronësi shoqërore. (Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi, K. K. 
Pejë). 

 
Si kufi për Monumentin e Natyrës – Tre Trungjet e blirit (Tilia platyphyllos) 
të merret diametri i rrezes në rreth 12.5 m, nga kërcelli i trungut në të 
gjitha anët (S = 500 m2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.7.  Sipërfaqja  
 

Sipërfaqja e Monumentit natyror përfshinë hapësirën të cilën e mbulon 
trungu. Propozohet për mbrojtje sipërfaqja prej 5 ari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.5  m 
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1.8 Përshkrimi i vlerave  
 
1.8.1 Karakteristikat natyrore 
 
Trungjet kane vlera natyrore dhe shkencore. Trashësia e trungjeve, 
vjetërsia e tyre, përmasat e kurorës janë vlera të rralla natyrore për këtë 
monument natyror.  
 
Trungjet i kane këto karakteristika dendrometrike: 

a) Lisi më i madh 

 Perimetri i trungut : prej 4.50 

 Lartësia e kercellit : rreth 30 m 

 Diametri I kurorës: 20 m 
 

b) Lisi pak më i vogël (bli) 

 Perimetrii trungut : rreth 3 m 

 Lartësia e kercellit : rreth 25 m 

 Diametri I kurorës: 20 m 
 

c) Lisi më i vogël 

 Perimetri: rreth 3 m 

 Lartësia: rreth 25 m 

 Rrezja: 15 m 
 
Gjendja e natyrore e këtyre trungjeve është relativisht e mirë .  

 
 
1.8.2. Karakteristikat biologjike te llojit 
 

Karakteristikat e llojit Bliri (Tilia platyphyllos) 
Bli me gjethe të mëdha, është një specie bimore me lule në familjen 
Malvaceae (Tiliaceae). Është një pemë gjetherënëse, vendase në pjesën 
më të madhe të Evropës 
 
 

 
1.8.2. Karakteristikat tjera 

Përveç vlerave natyrore trungu ka edhe vlera tjera të rëndësishme si vlera 
estetike, dekorative dhe turistike. 
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Madhësia, pamja estetike dhe dekorative e bëjnë këtë trung objekt shumë 
atraktiv për vizitoret. 

 
 

1.8.3. Karakteristikat bazë të vlerës së mbrojtur natyrore 
 

Trungjet e Blirit në Poqestë të Pejës janë trungje me vlera të rralla të këtij 
llojit që mund të gjendet në ketë rajon. Vjetërsia, vitaliteti dhe përmasat e 
kërcellit dhe kurorës e bëjnë këtë trung një monument me vlera të rralla 
natyrore, shkencore dhe turistike.  

Duke marre për bazë këto karakteristika ky trung propozohen për mbrojte 
si Monument i Natyrës me karakter botanik.  

 
 
1.9. Shkalla e rrezikimit  
 

Në afërsi të trungjeve nuk ka ndonjë burim te ndotjes qe do te mund ta 
rrezikonte ne mënyre te drejtpërdrejte atë. Gjendja aktuale natyrore e 
trungut është relativisht e mire. Vendndodhja e tij në afërsi të varrezave te 
fshatit i jep këtij trungu një mbrojtje edhe më të mirë.  

 
 
1.10. Historiku i mbrojtjes  
 

Në kuadër të aktiviteteve për vitin 2020, IKMN kishte planifikuar njohjen 
dhe evidentimin e vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. 
Duke pasur parasysh situatën me pandeminë globale COVID 19 ky aktivitet 
ka vazhduar kryesisht gjatë verës së vitit 2021. 

Gjatë kësaj periudhe, IKMN ka grumbulluar të dhënat e nevojshme në 
terren për hartimin e bazave profesionale për vënien nën mbrojte të 
vlerave të natyrës në territorin e Komunës së Pejës. Me këtë rast ka 
përgatitur elaboratin: Studim për arsyeshmërinë profesionale për 
marrjen nën mbrojtje të vlerës së natyrës: Trungjet e blirit në Poqestë të 
Pejës si Monument i Natyrës. 
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1.11. Konceptet baze për mbrojtje , zhvillim dhe rregullim  
 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Neni 19. paragrafi 3, 
Monumentet e natyrës i shpallë kuvendi i komunës në territorin e të cilë 
gjendet, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

 
 

1.12. Organet përgjegjëse për mbrojtje  

(Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; Nenit 143 paragrafi 1) 

1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen 
Ministria, përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë 
besuar organit kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së 
natyrës dhe dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  

2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për 
territorin e vet;  

2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura 
për të cilat janë kompetente;  

2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të 
cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  

2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e 
mbrojtura për të cilat janë kompetente;  

2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin 
mbështetje dhe kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave 
është mbrojtja e natyrës;  

2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe 
Institutit i paraqesin raport;  

2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e 
natyrës;  

2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe 
për masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  

2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të 
pushtetit lokal në mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  

2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen 
ligjore të nxjerra prej tij.  
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1.12. Regjimi dhe masat e mbrojtjes  
 

Trungjet në Poqestë të Pejës i takon kategorisë së tretë (III) sipas IUCN-së 
si Monument i Natyrës. Për ruajtjen dhe përparimin e këtij monumenti të 
natyrës duhet respektuar këto masa mbrojtëse: 

 

 

Ndalohet: 

 Prerja e trungut, thyerja e degëve, mbledhja e gjetheve apo frutave, 
kositja e barit si dhe çfarëdo veprimtarie e cila ndryshon gjendjen e 
tanishme natyrore, 

 Ndezja e zjarrit në sipërfaqen e mbrojtur, 

 Mbjellja e bimëve me qëllim të gjelbërimit të sipërfaqes së mbrojtur, 

 Ndryshimi i pamjes së sipërfaqen së mbrojtur, 

 Grumbullimi i mbeturinave në sipërfaqen e mbrojtur,  

 Punimi (lëvrimi, shfrytëzimi) i tokës në sipërfaqen e mbrojtur dhe 

 Aktivitetet tjera të cilat mund të shkaktojnë ndryshime ose dëmtime te 
monumentit. 

 
Lejohet: 

 Të gjitha masat e mbrojtjes biologjike-teknike të Monumentit të Natyrës nën 
kushtet të cilat i përcakton Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bazë të 
Projektit për sanimin e gjendjes së Monumentit të Natyrës si dhe punët 
teknike të cilat janë në funksion të mbrojtjes të Monumentit të Natyrës. 

 
1.13. Arsyetimi i propozimit për kategorizim  

Propozimi për marrjen nën mbrojtje ligjore të Tre Trungjeve në Poqestë të 
Pejës bazohet në vlerat natyrore të këtij trungu. Trungu është shumë 
karakteristik për nga pamja estetike, trashësia, vjetërsia, vitaliteti dhe 
gjithashtu pozita shumë e mirë.  

Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura mund të përfundojmë se Tre 
Trungjet në Poqestë i plotësojnë kushtet të merret nën mbrojtje ligjore si 
Monument Natyror me karakter botanik. 
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1.14. Propozimi i kategorisë  

Në bazë të nenit 19. të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233), 
Instituti Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës propozon që Monumenti i 
natyrës i karakterit Trungjet e blirit  të merret nën mbrojtje në kategorin 
ë tretë (III) si zonë e mbrojtur kryesisht për qëllime të konservimit të 
karakteristikave specifike natyrore.  
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2. SHTOJCA 
 

 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 15 

 
 



Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN 16 

2.1. Dokumentacioni Grafik  
 

2.1. 1. Harta e monumentit të natyrës  
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2.1.2. Ekstrakt nga fletë posedimi 
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2.2. Dokumentacioni fotografik  
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Referencat: 

 

 Qosja Xh. (red.) (1988): Flora e Shqipërisë 2, ASH e RPSSH – QKB,Tiranë. 

 Pr. Dr. Perikli Qiriazi, Dr. Ferdinand Begu (1999), Monumentet e Natyrës së 

Shqipërisë, Tirane. 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233)  

 Dokumentacioni nga arkivi i IKMN-se 

 Dokumentacioni nga Shërbimi Kadastral i KK Pejës 

 Harta topografike e Kosovës 1 : 25000 
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Përfundim  
 
Kjo arsyeshmeri profesionale e hartuar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 
Natyrës paraqet vetëm një pjese te punës profesionale të këtij institucioni në 
lëmin e mbrojtjes se natyrës. IKMN do të vazhdojë edhe me tutje të angazhohet 
në njohjen dhe evidentimin e vlerave te natyrës, në marrjen nën mbrojtje të 
vlerave të veçanta natyrore, ne monitorimin e vazhdueshëm te gjendjes së 
zonave të mbrojtura në territorin e Komunës suaj si dhe në dhënien e 
mendimeve profesionale ne lëmin e mbrojtjes se natyrës.   
 
IKMN–ja do te jete gjithmonë e hapur për bashkëpunim edhe për të gjitha 
çështjet tjera me interes të mbrojtjes së natyrës dhe vlerave të saj.  
 
Me kënaqësi do të pranojmë çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj 
lidhur me këtë elaborat duke ju sugjeruar që të merrni masa ligjore për 
mbrojtjen e këtyre vlerave natyrore. 
 
Ju falënderojmë sinqerisht për bashkëpunimin e ofruar gjatë realizimit të 
punëve në terren dhe në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 
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Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës 
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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 €  

 





 

 
 

 
 

PËR : Kryetarin e Komunes Pejë  
   
Z. Gazmend Muhaxheri 
 
 
NGA: Drejtor për Zhvillim Ekonomik 
 
Z. Nasret Hajrizi 
 
 
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 

 

 


