


 
 

 

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

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

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

 

KOMUNA E PEJËS    MUNICIPALITY OF PEJA     OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ  

Br. Protokola: 01-016/01-99106 

Datum: 16.09.2022 

Poštovani članovi,  

Na osnovu člana 43, stav 43.1. Zakona o Lokalnoj Samoupravi, člana 28, stav 1 Statuta br.01-

2020 Opštine Peć i na osnovu člana 11, stav 1.2 Pravilnika o Radu  br.02-2021 Skupštine Peć: 

 

POZIV  

Pozivamo vas da učestvujete na VIII redovnoj sednici Skupštine Opštine Peć. 

Sednica će se održati dana 28.09.2022 (Sreda), u 13:00 u sali Skupštine Opštine Peć. 

Napomena: Skupština Opštine zadržava pravo primene člana 45, stav 3 Zakona o Lokalnoj Samoupravi, ako se to 

smatra potrebnim. 

DNEVNI RED 

 

1. Učešće i odsustvo članova na sednici. 

2. Učešće javnosti i delegacija. 

3. Razmatranje zapisnika Skupštine Opštine Peć sa redovne sednice održane 30.06.2022 i sa 

redovne sednice 29.07.2022. 

4. Razmatranje nacrta budžeta Opštine Peć 2023-2025. 

5. Razmatranje nacrta Plana Rada Skupštine. 

6. Razmatranje nacrta Kalendara sednica Komiteta za Politiku i Finansije i Skupštine Opštine 

Peć za 2023. Godinu. 

7. Informacije o početku školske godine 2022-2023.  

 

8. Pitanja i predlozi u vezi rada Opštine, istaknuti od članova, po redosledu po kome su 

primljeni. 

  -  Dostaviti sekretaru ne kasnije od  27 septembra 2022. 

 

9. Pitanja istaknuta od strane Predsedavajućeg ili članova Skupštine. 

Sledeća sednica će se održati dana ___. Oktobra 2022. 

 

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  

     G. Rexhep Kurtbogaj 
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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

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

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

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ 

 

KUVENDI I KOMUNËS PEJË 

I.Numër: 060/01-66533 

Pejë, datë: 30 Qershor2022. 

 

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

 

Nga takimi i VI-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 30 Qershor 2022, me 

fillim në ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë. 

 

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të kuvenditë komunës, nënkryetari z. Fatmir Asllani, 

kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, drejtorët e SHCK-së, shefi i Zyres Ligjore z. Pandeli Rugova, 

zyrtarja Kryesore Financiare znj. Hajrie Haxhiaj, udhëheqës i Sektorit për Buxhet dhe Financa z. 

Gani Gashi, zyrtari për Përformancë të Komunës z. Januz Hajzeraj, udhëheqësi i Sektorit për 

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

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

shkruara dhe elektronike. 

 

Për shkak të vizitës zyrtare në Francë, në këtë takim nuk mori pjesë kryetari z. Gazmend 

Muhaxheri. 

 

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

32 anëtar prezent, ndërsa një anëtar i është bashkangjitë seancës më vonesë. Në vazhdim 

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

Kryesuesi i informoj se ka një propozim nga kryetari si pikë shtesë, “9. Shqyrtimi dhe miratimi i 
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propozimit të kryetarit të komunës – Nismës për bashkëpunim ndërkomunal mes Komunës së 

Pejës dhe Komunës së Istogut”, kjo pikë iu është bashkangjitur rendit të ditës. 

 

z. Drin Veselaj: kërkoj që pika 4 sipas rendit të ditës,  “Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme 

Buxhetore për periudhën 2023 – 2025” të shtyhet për seancën tjetër pasiqë drejtori i financave 

nuk është këtu, për shkak të rastit të vdekje, me ç’rast i shpreh ngushllime për humbjen e babait. 

 

z. Berat Ganiqi: me 24 qershor ju kem drejtu me nje kërkesë kryesuesit, kryetarit të komunës dhe 

shefave të grupeve të asamblesë që janë prezent, kërkesa jon nuk është aprovu me arsyen që nuk 

është rast urgjent dhe nuk është e rendësisë publike, duke i patur parasyshe ndodhitë e fundit që 

kan ndodhur në arsim dhe shendetësi, nuk ka rast ma emergjent që mundet me qenë se sa me u 

ndalu fjala e lirë, se si pasoj e qështjeve të ngritura nga asambleistja jone znj. Eleonora Bala, si 

pasoj ju ka suspendu burri nga puna nga QKMF-ja, poashtu pasi që i ka trajtu problemet në 

Gjimnazin “Bedri Pejani”, asambleizti i jonë z. Feriz Gashi është kercnuar nga stafi i shkollës, 

nuk e di a ka qështje me të rendesishme se këto, sepse qe tri her radhazi po dergoni pika shtesë 

për rend dite pa pas paraprakisht material me kohë mbrenda shtatë ditë pune. Na kemi me i ngritë 

këto qështje deri në fund. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: kërkesen që e keni adresuar për qështjen e caktuar e keni marr 

përgjigjen në email, pra sipas rregullores së punës së kuvendit nuk parashihet të futen në rend 

dite këto qëhstje, sepse siq e permende edhe ti nuk ka të bëjë me interes të përgjithshëm publik, 

sepse qështjet që jan drejtu më shum janë qështje të karakterit ndërpersonal, po ashtu ju e keni 

marrë përgjegjen se këto qështje sëpari duhet ju adresuar drejtorive përkatëse që bijen në 

përgjigjësinë e tyre dhe me pastaj mund ti adresoni në seancë pas afatit të paraparë; ndërsa, sa i 

përket asaj që kërkoj z. Veselaj, pika për KAB nuk mund të shtyhet sepse janë afatet e parapara 

ligjore,  tani duhet votuar KAB-i 2023-2025, gjithashtu  drejtori z. Abazaj nuk ka pas mundësi 

me qënë në seancë për shkak se ka rast vdekje, mirëpo për te ju përgjigjur pyetjeve te juaja në 

rast se keni për pikën e 4 sipas rendit të ditës për KAB-in 2023-2025 janë prezent zyrtarja 

Kryesore Financiare znj. Hajrie Haxhiaj dhe udhëheqësi i Sektorit për Buxhet dhe Financa z. 

Gani Gashi, ndërsa materialin e keni marrë me kohë. 
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Me 24 vota pro, 6 vota kundër, u miratua ky rend dite, me propozimin që u dha nga kryesuesi: 

 

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

 

z. Rrustem Berisha dhe z. Granit Kelmendi. 

 

 

                                                          REND DITE  

 

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

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

3. Shqyrtimi i Procesverbaleve të Kuvendit Komunal Pejë: të dt.04.Maj 2022, seancës së 

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

 

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

Drejtoritë e SHCK-së: 

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

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

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

Komunën e Pejës. 

7. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për ankesa  lidhur me procesin e 

zgjedhjeve  të Kësillave Lokale në Komunen e Pejës.  

8. Shqyrtimi i Raportit informativ mbi përformancën e Komunës së Pejës, për vitin 2021. 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të kryetarit të komunës – Nismës për bashkëpunim 

ndërkomunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës së Istogut. (pika shtesë) 

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

siç janë pranuar. 

11. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 
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II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk pat. 

 

III. Shqyrtimi i Procesverbaleve të Kuvendit Komunal Pejë: të dt.04.Maj 2022, seancës së 

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

Me 32 vota pro, 1 abstenim u miratuan tre procesverbalet nga seancat e kaluara si: procesverbali 

i K.K. Pejë dt.04.Maj 2022, procesverbali i K.K. Pejë nga seanca së jashtëzakonshme dt. 20. Maj 

2022, si dhe procesverbali i K.K. Pejë nga seanca e rregulltë të dt. 31. Maj 2022. 

 

IV. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore për periudhën 2023 – 2025. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: KAB është një dokument i cili i paraqet projektsionet buxhetore 

e që nuk është final por preliminar, i cili duhet miratohet nga kuvendi, e që ky dokument i 

paraprin buxhetit komunal, meqënse drejtori për shkak të rastit që e ka nuk ka mujt me qenë 

prezent, ateher i kemi dy zyrtar nga financat që munden me dhenë pergjigje në lidhje me KAB 

nese kenim eventualisht ndonjë pytje. 

Udhëheqësi i Sektorit për Buxhet dhe Financa z. Gani Gashi: meqense drejtori z. Abazaj nuk 

është prezent, ne kemi punuar sëbashku me të, mbasi e keni marr materialin me kohë nuk po 

ndalna shum në detaje, ky KAB është hartuar në bazë të qarkorës numër një të nivelit qendror, 

ku janë përcaktuar kufinjët e but për ndarjen e fondeve nga qeveria në bazë të kritereve të 

ndryshme demografike, në bazë të të dhënave makroekonomike, për vitin 2023 Komunës së 

Pejës ju ka përcaktuar buxheti në vler prej 33 milionëve, 3 milion më shum se viti paraprak, 

pagat dhe meditjet kanë mbetë njejtë si në vitin paraprak pos shumes që parashihet për shkak të 

rritjes së përvojës së punës 0.5% vjetore, kjo marrëveshje është kornizë dhe nuk do të thotë që 

nuk mundet me ndryshu.  

Znj. Vjendita Kelmendi Gërgoci: pse ka pak investime në kanalizime në qytet dhe fshatra, ne 

lagjen fidanishte kundërmon arom e keqe për shkak te kanalizimeve, ana djatht prej fakultetit 

deri te varrezat jan me gropa septike, pastaj prej rrethit te Ukajt e deri te Whait House janë pa 
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kanalizime, një pjes e madhe e fshatrave nuk kanë kanalizime; bazuar në këtë buxhet ujsjellësi i 

“Lugut Baranit” as ne 2025 nuk po përfundojka sepse lidhja dhe shprendarja nuk realizohen me 

300.000 euro. 

z. Naim Bytyqi: në KABI-n e vitit kaluar nuk janë parapa sherbimet rezidenciale, ndërsa tani 

parashihen ne 2022-tën 130.000 euro, në 2023-tën 180.000 euro, në 2024-tën 310.000 euro, pytja 

tjetër, të kodi 40110 të tatimi për tokë 508.000 euro edhe në kabin e vitit kaluar keni paraqit të 

hyra nga tatimi në tokë, me sa e di ky tatim nuk ka filluar ende për tokat bujqësore dhe nuk ka 

kësi lloj të të hyrash?; a mundët me patur dëme e gjithë kjo në mes realizimit dhe projektsionit?. 

Është shqetësuese edhe parapamja e rritjes së shpenzimeve për shpronsim; ndërs për ujësjellës në 

Rugovë, për kanalizime në qytet dhe fshatra janë paraparë shuma të vogla. 

z. Berat Ganiqi: të hyrat në administratë për certifikatat e lindjes në vitin 2021 kan qenë mbi 

12.000 euro, ndërsa në projektsion janë mbi 14.000 euro janë të parapara për vitin 2023, nuk e di 

qysh ka me u rritë kjo shumë për shkak se në Kosova mundesh me i shkarku certifikatat e lindjes 

për qellimi të brendshme pa pagesë; poashtu të DZHE në vitin 2021 shpenzime kapitale ka 

150.000 euro, ndërsa në vitin 2022 shpenzime kapitale 100.000 euro, qysh dojmë me zhvillu 

ekonominë dhe turizmin më këtë shumë?. 

z. Drin Veselaj: në kuadër të këtij dokumenti që e dergon ministria, komuna e bënë planifikimin, 

unë mendoj se është një planifikim jo në rregull sepse debati publik për këtë nuk është mbajtë, 

ose marrin pjesë vetëm disa që janë në pushtet. Në këtë kabë shumat që janë parapa për rrjetin e 

ujësjellsit dhe kanalizimeve janë shumë minimale, zakonishtë secilin vit projektsionet po i beni 

me shuma më të vogla; për rregullimi i rrugës për Sejnovë, një projekt që  e kam kërku edhe unë, 

keni parapa vetëm 300.000 euro, pra është e pamjaftueshme kjo shumë; gjithashtu shqetësuese 

për mu është edhe planifikimi i vogël për DZHE, ndersa gjith kohën thirrni në zhvillim 

ekonomik, ndërsa ju i ndani vetëm 200.000 euro; edhe të urbanizmi dhe bujqësia ish dashur  që 

me nda buxhet edhe më shumë, kisha kërku që prej këtij dokumenti deri të miratimi buxhetit me 

i pasë këto ndryshime që na i potencuam. 

z. Nezir Jahmurataj: po i shoh parashikimet në tri vite 2023, 2024 dhe 2025 janë 00 euro, për 

bujqësi, pse drejtori po lyp fonde nga qeveria, ndërsa qeveria komunale nuk ndanë asgjë edhe 

pse i kemi tokat ma të mira për ti punuar, ish dashtë që komuna me nda mjete për çdo vit plus me 
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marrë grante qeveritare; është mirë që janë paraparë impiantet në Kryshec dhe Raushiq, kish 

qenë mirë që me fut edhe Lybeniqin dhe me i bo bashk në një vend se shpenzimet janë më të 

vogla; kërkesë për parkun e biznesit industrial sepse ky park po i mungon vetëm Pejës. 

z. Bujar Agusholli: kisha kërku që komuna jonë me nda subvencione për nënat lehona, si dhe 

kërkoj që komuna ti marrë përsiper shpenzimet e sherbimeve të varrimit për qytetarët, siq i bëjnë 

edhe disa komuna tjera. 

z. Labinot Panxha: shuma 300.000 euro e ndamë për ujësjellësin e Lugut Baranit për 2023 është 

e pamjaftushme për këtë projekt, ndërsa siq shihet për 2024 dhe 2025 nuk keni planifiku 

asnjëshumë për këtë projekt, pse nuk janë planifiku më shumë se 300.000 euro për më përfundu 

ky projekt?. Kërkojë prej kolegeve të mij të pozitës dhe opozitës që ta ngrisin zërin për këtë 

projekt dhe për këtë pjesë; gjithashtu nuk po shoh që keni nda mjete për kanalizime në Lugun e 

Baranit, sepse vetëm dy, tri fshatra e kan të zgjidhur atë problem; për kanale të ujitjes mos 

shpenzoni kot sepse edhe ato që jan punu janë të punuara dobët po ashtu edhe pendat. 

Znj. Hidajete Nikçi: në këtë  KAB nuk po e shoh që keni planifikuar ndërtimin e qerdheve, 

vetëm renovime të shkollavë, kërkoj që të futet edhe ndërtimi i qerdheve. 

z. Islam Husaj: ndegjova kërkesa të shumta nga parafolsit, e që me shum pajtohem, mirpo asnjëri 

nga ta nuk propozoj që prej cilës drejtori me i marrë këto mjete dhe në cilën me i qitë, pra kur të 

propozohet me u fut një projekt duhet me propozu edhe të cila me i marrë, na si anëtar të 

kuvendit kemi drejtë me bo ndryshimin nga një drejtori në tjetrën. Pra KAB-i është një 

projektsion që i përcakton vijat e trasha të ndarjës buxhetore, ndërsa në gusht organizohen 

takime publike për planifikim të buxhetit. Kam edhe një pyetje për z. Ganiun dhe drejtoreshen e 

mirëqënies sociale, na në vitin 2020 e kem aprovu një strategji në kuvend që është obligative e 

që pë realizimin e sajë duhen mjete nga buxheti komunal, mbasi granti specifik për mirqenie 

sociale nuk po ndahet nga qeveria, pra a ka mjete për implementimin e kësaj strategjie?. 

z. Fatmir Asllani, duke u përgjigjur në disa nga pytjet lidhur me investimet kapitale, theksoj se: 

pra kjo form e dikustimit sot është preliminare, pra i ftoj të gjithë asambleistet që të marrin pjesë 

në diskutime publike që mbahën, e mos të thuhet pastaj që nuk janë mbajtur takimet, apo që ato 

po mbahën me militant, të gjithë keni mundur me marrë pjesë, pra nuk po jeni bashkëpunues në 

ndarje të buxhetit; sa i përket ujësjellzit të Lugut Baranit, javën e kaluar e kam nënshkru 
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marrëveshjen me Hidro Drinin për realizimin e këtij projekti, nëse eventualisht nuk dalin mjetet 

ne përseri mund të ndajmë; edhe për kanalizime jemi në participim me Hidro Drinin, MMPHI, 

KFV Gjermane, që me këta të fundit i kemi rreth 2 milion euro marrveshje që kemi me i realizu 

në kanalizime ekzistuese dhe hapje të kanalizimeve të reja; tatimi në pronë që u cek është vetëm 

për pjesën e oborrit e jo për gjithë tokën edhe këto neve na vijnë “blanko” nga ministria ne vetëm 

duhet me i zbatu, pra edhe pragu i të hyrave që e përmendi Berati, neve na vin ashtu na vetëm 

nuk e caktojm ne; në bujqësi na i kemi 1 milion euro kontrata të nënshkruara për kanale të 

ujitjës. Sa ju përket qerdhëvë, tri qerdhe janë në përfundim dhe besoj kem me fillu në shtator. 

z. Drin Veselaj: na i kemi marr votat me bo politik dhe me u marrë me kërkesa të qytetarëve, sa 

kërkesa të qytetareve jan futë në buxhet? Me sa e di këto diskutime për buxhet vetëm mbahen 

formalisht; na si opozitë jemi bashkëpunues sa herë që kërkohet, përkundrazi ju nuk jeni. 

z. Feriz Gashi: shuma e ndarë për kanalizimit është shumë e ulët, sepse po bëhët dëm i madh tu u 

derdh kanalizimet në “Drinin e Bardhë”, si pasoj e kësaj peshku në ujrat e ëmbla është në 

zhdukje, shum banor kan hapur gropa septike e që kundermon erë e keqe. Ne kemi nevojë për 

kanalizime e jo asfaltim. 

z. Berat Ganiqi: nënkryetar në qka ne duhet me qenë bashkpunues, bashkëpunim me mi hesht 

asambleistat? Ne shum lagje keni bo investime dhe jo ne lagjen time, sepse vi une; na jemi 

opozitë dhe nuk jemi makineri e votimit, ky buxhet nuk është për qytetar. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: edhe anëtar e KPF-së edhe të kuvendit e kan pas informatet për 

debatin publik për KAB-in. 

z. Islam Husaj: në pytjen se a ka ndonjë kërkese të qytetareve që ka hy në planifikimin buxhetor, 

po pergjigjna unë për vitin e kaluar sepse kam qenë kryesues, po ka dhe 86% e kërkesave të 

qytetarëve kan hyrë në buxhet, dhe se ne të seancen e 30 shtatorit 2021 kur u aprovu buxheti nuk 

ka pasë asnjë kërkese nga pozita dhe opozita që nuk janë hy në atë buxhet.  

z. Labinot Panxha: kur përfundon ujësjellsi i Lugut Baranit? Dhe në cilat fshatra kanë me u 

ndërtu kanalizimet në Lugun e Baranit?. 

Znj. Eleonora Bala: asryeja qe nuk kemi marrë pjesë në debat publik për KAB është se atë dit e 

kemi patur një Puntori nga AKK. 
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z. Gani Gashi, duke u përgjigjur ne disa pyetje theksoj se: shpenzimet rezidenciale janë si 

shpenzim i ri që ka hy në këto dy vitet e fundit; na e bëjmë vetëm shpërndarjen e mjeteve, ndërsa 

ju bëni propozime konkrete me nje arsyeshmeri se ku me i marrë mjetet e ku me i qitë; edhe 

tatimi në tok është i ri ka hy ne këto tri vitet e fundit. Pra planifikimi bëhët vetëm për vitin bazë 

në këtë rast për 2023, dy vitet e tjera janë projektsione. 

Znj. Albulena Mujaj Bajraktari: strategjia për ofrimin e shërbimeve sociale tanime është në 

implementim edhe thirrja për subvencione është bërë për kategoritë të vendosura në atë strategji, 

gjithsesi jemi duke shikuar që ta ndajmë drejtëpërsedrejti një pjesë të fondeve për zbatimin e 

kësaj strategjie. 

Pas diskutimeve me 22 vota pro, 6 kundër  u aprovua Korniza Afatmesme Buxhetore për 

periudhën 2023 – 2025. 

 

V. Shqyrtimi i Raportit informativ mbi zhvillimin ekonomik dhe turizmit në Komunën e 

Pejës. 

z. Nasret Hajrizi, drejtor në DZHE: theksoj se DZHE ndahet në tre sektor, sektori zhvillimit 

ekonomik, sektori i regjistrimit të bizneseve dhe sektori i turizmit, gjatë kësaj përiudhe kemi 

pasur shum aktivitete si me operator turistik, takime me biznese në sektorin e turizmit, 

bashkëpunime të shumta, kemi participuar në strategjine e zhvillimit të turizmit në nivel 

kombëtar si dhe shum aktivitete tjera, me tutje z. Hajrizi me ne detaje i informoj anëtaret e 

kuvendit me projekte dhe punë që janë realizuar dhe po realizohen nga DZHE. 

z. Drin Veselaj: komuna duhet me pas prioritet zhvillimin ekonomik, cilat janë shkaqet e 

mbylljes së këtyre 22 bizneseve që i përmendi drejtori?; kisha dashtë që ne raportimet tjera të 

paraqiten ma shum aktivitete, ne zonat turistike si Radavci e Rugova nuk ka investime që 10 vite. 

z. Rajan Arapi: është paralajmru një investim i madh prej 1.8 milion euro, në cilën pjesë dhe cilat 

fusha do të jetë ky investim, si dhe a janë parapa problemet që mund të hasen në zhvillimin e 

turizmit malor ku e dim se kjo pjesë është park nacional, dhe ende nuk mundem me jap leje për 

ndërtime ne këto zona. 
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z. Nasret Hajrizi: ne si drejtori nuk e kemi obligim me i pyet se cilat janë arsyet se pse jan mbyll 

ato biznese sepse kjo shkon përmes ATK-së, edhe pse si kuotë nuk është i madh ky numër; ne 

kemi paraparë investime edhe në zonen e Radavcit ku në qarkre jan parapa 200.000 euro; ndërsa 

sa i përket pytjes se Rajanit, ne projektin “Nature Kosova” që e përkrah qeveria Italiane, ajo 

shtrihet në tre komuna e që quhet “Via Dinarika”.   

 

VI. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Këshillave lokale në 

Komunën e Pejës. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ky komision përbëhët nga 7 anëtar, 4 nga kuvendi, 1 naëtar nga 

ekzekutivi, 1 anëtar nga bashkësia lokale ku mbahen zgjedhjet dhe 1 anëtar nga shoqeria civile, 

gjithashtu në këtë komision duhet pasur parasysh edhe raportin e barazisë gjinore, si dhe 

propoimet vijnë nga subjektet që kanë përfaqësim më të madh në kuvend. 

 

Propozimet nga subjektet e renditura më radhë sipas përfaqësimit të tyre ishin:  

1. Islam Husaj – LDK; 

2. Vjendita Këlmendi Gërgoci – AAK; 

3. Nezir Jahmurataj – LVV; 

4. Fatime Shala – PDK. 

------- 

5. Nita Panduri – DA, Ekzekutivi. 

Pas diskutimeve dhe propozimeve me 29 vota pro, aprovohet formimi i Komisionit për zgjedhjen 

e Këshillave lokale në Komunën e Pejës. 

 

VII. Shqyrtimi i propozimit për formimin e Komisionit për ankesa  lidhur me procesin e 

zgjedhjeve  të Kësillave Lokale në Komunen e Pejës. 
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Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: ky komision parashihet edhe në rregullore, ku vërejtjet dhe 

ankesat gjatë zgjedhjes së këshillave lokale mund ti paraqiten këtij komisioni, ky komision 

përbëhët nga 3 anëtar nga kuvendi, ku duhet pasur parasysh edhe kriteri gjinor. 

Propozimet nga subjektet e renditura më radhë sipas përfaqësimit të tyre ishin:  

1. Dafina Draga – LDK; 

2. Labinot Panxha – AAK; 

3. Mubera Belegu – LVV. 

Pas diskutimeve dhe propozimeve, me 30 vota pro, aprovohet formimi i Komisionit për ankesa  

lidhur me procesin e zgjedhjeve  të Kësillave Lokale në Komunen e Pejës. 

 

VIII. Shqyrtimi i Raportit informativ mbi përformancën e Komunës së Pejës, për vitin 2021. 

z. Januz Hajzeraj, kordinator për përformancë në Komunën e Pejës: ky raport e përfshin grantin e 

performancës komunale që e jap MAPL, pr të përfituar nga ky grant ne e dergojm një raport në 

MAPL me të dhënat që na lypin pastaj ata e vlerësojnë në komision të përbashket nga MAPL 

dhe donatorët tjerë, pra gjithsej janë 19 fusha që ne duhet të raportojmë për përformancën 

vjetore, nga viti i kaluar ne kemi arritur me fitu shumen mbi 700.000 euro. Ndërsa tani jemi në 

përiudhën e vlerësimit të dhënave që i kem dergu për vitin 2021, pra këtë vit presim një vlerësim 

më të madh, me shum nuk isha lëshu në këtë raport sepse kemi kërkesë nga ministria qe me mbet 

konfidenciale deri ne publikimin e rezultateve. 

z. Drin Veselaj: nga 19 fusha, në njërën ne transparenc sapo dole negativ sepse nuk besoj që 

ministria ka kërku qe me mbet konfidenciale, edhe a ke ndonje info qe po thu besoj që kemi me 

dal më mirë se herën e kaluar apo vetëm po thu ashtu, sepse e di që tani ky proces është në 

vlerësim?. 

z. Nezir Jahmurataj: kisha dashtë që shumat e fituara në përformanc që kuvendi me shprenda 

mirë aty ku ka nevojë dhe proporcionalishtë. 

z. Islam Husaj: gjithmon e kemi patur problem me pas një prezantim të mirë të performancës 

komunale sepse ka shum indikatorë dhe se raporti i ka qindra faqe që duhen analizohen mirë, dhe 
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ky prezantim deri sa ta merr formen përfundimtare nuk do të duhej të publikohej,, ne kuvend ish 

dashtë me lënë pasi të merret pergjigje nga ministria për rezultatin, dhe pataj me ditë se ku i 

kemi, sfidat, problemet dhe në cilat fusha duhet me punuar edh emë shumë për me përmirsuar 

përformancën. 

 

IX. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të kryetarit të komunës – Nismës për 

bashkëpunim ndërkomunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës së Istogut. (pika 

shtesë) 

z. Fatmir Asllani, Nënkryetar i Komunës së Pejës: sot me aprovim të kësaj pike e autorizojmë 

Kryetarin e Komunës me nënshkru bashkëpunimin me Komunën e Istogut për projektin e fituar 

nga ministria e që ne kemi aplikuar më herët, mirëpo Istogu  janë bartës të këtij projekti qe i 

atakon Duboven e vogel dhe të madhen dhe Ozdrimin me disa rrugë dhe ura që kan me u ndërtu. 

z. Drin Veselaj: a kemi me votu vetëm nje autorizim për një projekt të caktum, apo një autorizim 

ku kryetari ka drejt me i nënshkru të gjitha projektet tjera, kisha sugjeru që kësi bashkëpuime me 

pasë edhe me komuna tjera si me Klinen. 

z. Fatmir Asllani: ky autorizim është vetëm për këtë projekt. 

Kryesuesi z. Rexjep Kurtbogaj: ju rikujtoj se marrëveshja e nënshkruar përseri do të vije në 

kuvend për miratim. 

Pas diskutimeve me 30 vota pro, 1 kundër, u aprovua propozimi i kryetarit të komunës – Nisma 

për bashkëpunim ndërkomunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës së Istogut. 

 

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

rënditje siç janë pranuar. 

 

1. Rajan Arapi: unë me qellim i kam derguar pyetjet në shum drejtori, te DPKSHP kam 

marrë përgjigje; kur do bëhët dezinsektimi për mos përhapje të infeksioneve; kërkesë për 
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larjen e rrugëve; kërkesë për renovim të shtëpisë për një banorë të lagjes Fidanishte qe ju 

ka djeg shtepia. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: pyetjet duhet ti drejtohen drejtorië përkatëse, nëse brenda 30 

diteve nuk merrni pergjigje atëher mund ti ngritni në kuvend, kështu është e paraparë me 

rregullore. 

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

 

1. Naim Bytyqi: pse është ndërprerë kanali i ujitjës së tokave në Poqestë dhe nuk po 

vazhdon? 

2. Eleonora Bala: që tri seanca e ngris qështjen e mbajtës së dy pozitave ne mënyrë të 

paligjshme të dr. Mervete Salihu, deri tash nuk kemi pergjigje, pse po ndodh kjo? 

3. Mubera Belegu: ne subvencionimin me dele ku komuna ishte bashkëfinancuese me 

organizaten “Islamic Belive”, që gjithsej ishin 15 përfitues, kur komisioni kan shkuar të 

njëri përfitues ai ka deklaruar që nuk i ka më delet, as komuna e as organizata nuk kan 

marr ende asnjë veprim për kthim të subvencionit, ndërsa një përfituese tjetër është 

bashkëshortja e një anëtarit të komisionit të vlersimit, pra çka është duke ndodhur me 

këto raste dhe e ka pasur plan të veprimit ashtu siq ka kërkuar zyra kombëtare e 

auditimit?; kërkesë që të pallati i kulturës të parku me u mirmbajte me u heq mbeturinat?. 

4. Islam Husaj: a do të rregullohen këtë vit këto probleme teknike me zerim në këtë sallë 

sepse vitin e kaluar i kemi pas ndar do mjete?; pse nuk u mbajtë këtë vit manifestimi 

letrat “Azem Shkreli” sepse ky manifestim i ka kaluar kufinjët e kombëtarës?; në 

strategjinë për menaxhimin e fatkeqësive parashihen disa afate dhe detyra që kisha kërku 

që ato detyra apo ushtrime të mbahën. 

5. Drin Veselaj: kërkesë për ndarjen e bursave?; vendosja e ndriqimit publik në disa fshatra 

ku nuk keni militant partiak?; kërkesë për riparimin e ndriqimit publik buz shetitorës së 

lumbardhit në drejtim të patrikanës?; pse nuk po organizohen ditët e diasporës, sepse në 

të kaluarën jan mbajtur?. 

6. Bujar Agusholli: kërkesë për largimin e qëneve endacak, si dhe kujt me ju adresu 

qytetarët apo pacientat që vinë të na për lendime nga kafshimet e qëneve endacak, e që 

realisht largimi tyre është obligim i komunës? 
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7. Hidajete Krasniqi: kur do të rregullohet ndërrimi dytë në AMF Baran, si dhe a është 

ndermarr diçka për pacientat e Hemodializës. 

8. Labinot Panxha: kur përfundon ujësjellsi i Lugut Baranit dhe në cilat fshatrat të këtij lugu 

janë parapar kanalizimet që i përmendi nënkryetari?; kërkesë për mirëmbajtjën e parkut 

dhe shtatorës së Shkelzen Haradinjt?; kërkesë për mirëmbajtjen e trotuareve ne Lugun e 

Baranit?; kërkesë për mirëmbajtjen e ndriqimi publik; kërkesë për ndriqim publik ne 

Kosuriq. 

9. Hidajete Nikqi: kërkoj që të miratohet një rregullore për ndarjen e bursave siq e kan 

komunat tjera. 

10. Vjendita Kelmendi Gergoci: çka po ndodh me arsimin në Pejë?. 

11. Nezir Jahmurrataj: kërkesë që drejtorët të marrin pjesë në seancë, respektivisht Petrit 

Loci; kërkesë për asfaltimin e rrugëvë ku qarkullojnë njërzit e jo me ndërtu asfalt në 

oborre; kërkesë për rrenimin e disa shupave pas KEDS-it; shqetësim per drejtoreshen znj. 

Nita Panduri se disa zyrtar të administratës aty kur shkrujnë kërkesa për pale ju marrin 

nga një deri në pesë euro; kërkesë për largimin e lëmoshkërkuesve. 

z. Naser Gega: nuk me pelqeu analogjia e z. Panxha, me parkun Ibrahim Rugova dhe lopët, 

sepse duhet patur respekt për figura të larta dhe për dëshmorët, pa dallime; qështja e bursave 

parashihet me buxhet, dhe ndahet nga zyra e kryetarit ku vitin e kaluar kan nda bursa për 

studentet në Fizikë dhe Kimi; gjëndja në arsim është ashtu siq është në familjet tona, në 

qytetin tonë, ne po bëjmë përpjekje të vazhdueshme se aty ku identifikojmë një të metë aty 

intervenojmë mënjeherë; sa i përket rastit të Feriz Gashit, ne momentin që ai ju ka drejtu 

Policisë na nuk kemi drejtë me u deklaru për këtë qështje. 

Xhenete Syka Kelmendi: duke u pergjigjur ne pyetje theksoj se: aktivitetet e pervitshme 

letrare “Azem Shkreli” janë menaxhuar nga buxheti dhe xhirollogaria e Biblotekes Rajonale 

“Azem Shkreli” në Pejë, ne q’rast vitin e kaluar për këtë aktivitet janë bërë shpenzime 

enorme, edhe pse në kërkesë ka pasë shuma te mëdhaja që janë kërkuar për këtë aktivitet, 

edhe pse komisioni e ka aprovuar mbajtjen e takimeve, në fakt ligji për financa  dhe auditori i 

jashtëm na u është kërkuar të mbyllen të gjitha xhirollogaritë bankare që janë në kuadër të 

institucioneve publike të mënaxhuara nga DKRS-ja, pra këto aktivitete nuk mund ti 

menaxhojë Bibloteka Rajonale e qytetit, ne në shtatorë do bëjmë thirrje publike për 
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organizimin e këtij aktivitetei dhe organizata që e fiton thirrjen për menaxhimin e këtij 

aktiviteti ne do ta suportojmë pafundë; ne jemi përgatitur me kohë për veren 2022 dhe për 

pritjen e diasporës. 

12.  Berat Ganiqi: deshta me diskutu për raportin e auditorit po nuk qenka kryetari këtu, 

ndërsa prej këtij momenti kërkoj që kjo me u fut për diskutim; unë nuk ju kam drejtu me 

pytje drejtorit arsimit, por kam kërku që me u fut si pikë e rendit të ditës për këtë seancë; 

tri here kam dashtë me ngritë qështje për shendetësi por që tri herë drejtori nuk është 

këtu; meqë tash është sezona dhe vijnë bashkëatdhetaret është mirë që DPKSHP me i 

ndalu në qënder levizjen e trotinetave dhe biqikletave sepse po krijojnë pengesa; 

shqetësim kemi edhe për disa trotuare të larta sepse po kane probleme nënat me karroca 

me u kyqë, po ashtu edhe përsonat me aftësi të kufizuara. 

13. Nezir Berisha: pse askush nuk i përmend bile 20-30% të punëve që janë bërë, por vetëm 

ka kritika, ne rajonin ka vij unë janë kry mbi 50% e projekteve, ku në detaje z. Berisha i 

përmendi projektet që janë realizu në” Lugun e Baranit”. 

z. Fatmir Asllani: për ujësjellsin e Lugut Baranit janë paraparë 300.000 euro për vitin 2023, dhe 

shpresoj që do përfundoj në vitin e ardhshem ky projket, sepse shum është bërë politikë me këtë 

projektë; ne njëherë duhet me u përkushtu për modele të mini-impianteve (Raushiq dhe Kryshec) 

pastaj kanalizimet sepse me to po shkaktojmë vetëm probleme; qështjen e dr. Bala na mundem 

me diskutu çdo seancë, por besoj se nuk është vendi këtu me diskutu sepse nuk kemi obligim e 

as mundësi ligjore që me ndërmarr masa diçka, ndërsa për largimin e dr. Salihu nga Kuvendi na 

po presim pergjigje na institucioni që ju ka drejtuar vetë ajo; investimet ne ndriqim, trotuare dhe 

asfaltime nuk është e vertet se janë nda vetëm për militant ashtu siq e tha Drini, besoj e dini edhe 

ju vetë këtë qështje, mirëpo këto investime shkojnë në faza graduale; qështja e qenve endacak 

është problem më i madh se lokal, por besoj se edhe na duhet me nda një shumë të mjeteve dhe 

me angazhu organizata që merren me këtë punë; në bujqësi sa i përket rastit të deleve, ne vetë e 

kemi inicu këtë rast dhe e kemi themelu komisionin për verifikim, ku pas konstatimit të tyre ne i 

kemi shenimet dhe janë denocu rastet dhe presim me kohë që me u kthy ato mjete, edhe rastin 

për konflikt të interesit e kemi inicu vetë, pastaj ka dal edhe e gjetur e auditorit; na do ta kemi 

raportin e auditorit në kuvend dhe do ti diskutojmë të gjitha të gjeturat. 
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Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit të Komunës së Pejës në kanalin zyrtarë në Youtube.  

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

  

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

Rexhep Kurtbogaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 13:50 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

Z. Avni Gashi                                                                        z. Rexhep Kurtbogaj  

 

 

 

 

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


Pagat PAGA DHE MEDITJE
2023 2024 2025

Nr.i 
puntorve Paga Paga Paga

15 127,222.00 127,858.00 128,497.00
62 360,804.00 362,608.00 364,422.00
60 346,970.00 348,705.00 350,449.00
1 8,040.00 8,080.00 8,121.00
1 5,794.00 5,823.00 5,852.00

30 201,492.00 202,500.00 203,512.00
6 39,567.00 39,765.00 39,964.00
0 170,850.00 171,704.00 172,563.00

36 221,100.00 222,206.00 223,317.00
58 428,130.00 430,270.00 432,421.00
14 96,480.00 96,962.00 97,447.00
44 331,650.00 333,308.00 334,974.00
9 58,290.00 58,581.00 58,874.00

26 137,685.00 138,373.00 139,065.00
8 53,265.00 53,531.00 53,799.00

23 145,725.00 146,454.00 147,186.00
18 110,550.00 111,103.00 111,658.00
5 35,175.00 35,351.00 35,528.00

13 85,425.00 85,852.00 86,281.00
357 2,727,695.00 2,741,333.00 2,755,040.00

5 33,668.00 33,836.00 34,005.00
352 2,694,027.00 2,707,497.00 2,721,035.00
21 135,434.00 136,111.00 136,792.00
35 211,050.00 212,105.00 213,166.00

Teatri 22 121,605.00 122,213.00 122,824.00
1497 9,635,943.00 9,684,125.00 9,732,544.00

15 98,490.00 98,982.00 99,477.00
90 557,188.00 459,474.00 461,771.00

987 6,047,619.00 6,176,339.00 6,209,250.00
405 2,932,646.00 2,949,330.00 2,962,046.00

2,218 14,861,282.00 14,935,589.00 15,010,267.00
             - Arsimi i mesëm
Totali :

Shërbimet Sociale
Kulturë , Rini ,Sport

Arsimi
             - Administrata
             - Arsimi parashkollor - Qerdhet
             - Arsimi fillor

              - Kujdesi primar shëndetsor

         I.    Infrastruktura Rrugore
         II.   Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra lokale e komuniteteve
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
     ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër
          I.        Shërbime Kadastrale
          II.       Çështje pronësore - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
              - Administrata

( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike

PROGRAMI - NËNPROGRAMI

1

Zyra e Kryetarit
( I+II+III )  Administrata dhe personeli 
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MALLERA SHERBIME 

Zyra e Kryetarit

Kodet 2023 2024 2025
13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
13660 Akomodimi 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
13420 Sherbimet e perfaqesimit dhe avokatures 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €

Total 44,500.00 € 44,500.00 € 44,500.00 €

Asambleja Komunale

Kodet 2023 2024 2025
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 4,000.00 € 3,500.00 € 3,500.00 €
13142 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashte vendit 4,000.00 € 3,500.00 € 3,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,500.00 € 7,500.00 € 7,500.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

Total 22,500.00 € 21,500.00 € 21,500.00 €

Administrata dhe Personeli

Kodet 2023 2024 2025
11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 21,000.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 380,000.00 € 447,938.00 € 464,200.00 €
13509 Paisje tjera 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
13310 Internet 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
13330 Shpenzime postare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13501 Mobile 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
13710 Vaj/antifriz 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 290,000.00 € 290,000.00 € 290,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
13780 Karburant për vetura 150,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

Total 1,033,500.00 € 1,101,438.00 € 1,117,700.00 €

Integrime dhe Diaspore

Kodet 2023 2024 2025
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 800.00 € 800.00 € 800.00 €

Total 3,300.00 € 3,300.00 € 3,300.00 €

Çeshtjet Gjinore

Kodet 2023 2024 2025
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 €        1,500.00 €        1,500.00 €        



13610 Furnizime për zyre 500.00 €           500.00 €           500.00 €           
14310 Drekat zyrtare 800.00 €           800.00 €           800.00 €           

Total 2,800.00 €        2,800.00 €        2,800.00 €        

Inspeksioni

Kodet 2023 2024 2025
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 60,000.00 € 60,000.00 € 60,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
13681 Bllombat 500.00 € 500.00 € 500.00 €

Total 62,500.00 € 62,500.00 € 62,500.00 €

Prokurimi

Kodet 2023 2024 2025
13410 Sherbimet e Arsimit dhe trajnimit 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 500.00 € 500.00 € 500.00 €

Total 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €

Buxhet dhe Financa

Kodet 2023 2024 2025
13330 Sherbime postare 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
13140 Shpenzimet e udhetimit zyrtar 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
13480 Shpenzimet për anëtarësim 22,000.00 € 22,000.00 € 22,000.00 €

Total 59,500.00 € 59,500.00 € 59,500.00 €

ZLK

Kodet 2023 2024 2025
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,200.00 € 7,200.00 € 7,200.00 €
13140 Shpenzimet e udhetimit zyrtar 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

Furnizim per zyre 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 €

Sherbime Publike

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese -Hartimi I Projekteve 170,000.00 € 230,000.00 € 260,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
14030 Mirembajtja dimerore (pastrimi i rrugeve nga bora) 80,000.00 € 80,000.00 € 80,000.00 €
14030 Mirembajtja verore 130,000.00 € 130,000.00 € 130,000.00 €
14030 Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore 260,000.00 € 260,000.00 € 260,000.00 €

Total 641,000.00 € 701,000.00 € 731,000.00 €

Emergjence

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 € 500.00 €
13780 Karburant për vetura 13,000.00 € 13,000.00 € 13,000.00 €
13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 6,500.00 € 6,500.00 € 6,500.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 45,500.00 € 45,500.00 € 45,500.00 €



Bujqesi

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 14,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 17,000.00 € 8,000.00 € 8,000.00 €

Zhvillim Ekonomik

Kodet 2022 2023 2024
13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 37,000.00 € 37,000.00 € 37,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 39,500.00 € 39,500.00 € 39,500.00 €

Gjeodezi dhe Kadaster

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

Sherbimet LIGJORE 

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

Total 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 14,000.00 € 14,000.00 € 14,000.00 €
13140 Shpenzimet e udhetimit zyrtar 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

Total 19,000.00 € 19,000.00 € 19,000.00 €

Administrata e Shendetesise

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

Total 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

Kujdesi Primar

Kodet 2022 2023 2024
13509 Paisje tjera 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 250,000.00 € 250,000.00 € 250,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 12,000.00 € 12,000.00 € 12,000.00 €
13630 Furnizime mjeksore (organizatat shëndetsore,QMF) 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 €
13650 Furnizim me veshmbathje 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
13760 Dru/Pelet 12,000.00 € 12,000.00 € 12,000.00 €
13710 Vaj 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 100,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €



13780 Karburant për vetura 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
13790 Gaz natyror 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13950 Regjistimi I automjeteve 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
13951 sigurimi I automjeteve 8,000.00 € 8,000.00 € 8,000.00 €
14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
14050 Mirëmbajtja e paisjeve 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
14024 Mirembajtja e ndertesave shendetsore 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €

Total 638,500.00 € 638,500.00 € 638,500.00 €

Sherbimet Sociale

Kodet 2022 2023 2024
13330 Sherbimet Postare 200.00 € 200.00 € 200.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 5,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
13780 Karburant për vetura 7,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 17,200.00 € 17,200.00 € 17,200.00 €

Kulture

Kodet 2022 2023 2024
13140 Shpenzimet e udhetimit jashte vendit 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 150,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13450 Sherbime shtypi jo marketing 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 219,000.00 € 219,000.00 € 219,000.00 €

Administrata e ARSIMIT

Kodet 2022 2023 2024
13460 Shërbimet tjera kontraktuese 700,000.00 € 700,000.00 € 700,000.00 €
13640 Furnizim pastrimi 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
13310 Internet 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 €
13760 Nafte per vetura (transportin e nxaneseve) 80,000.00 € 80,000.00 € 80,000.00 €
14310 Drekat zyrtare 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
13760 Dru/pelet 340,000.00 € 340,000.00 € 340,000.00 €

Total 1,246,000.00 € 1,246,000.00 € 1,246,000.00 €

Arsimi PARAFILLOR DHE QERDHET

Kodet 2022 2023 2024
13620 Furnizim me ushqim dhe pije - qerdhe 70,000.00 € 70,000.00 € 70,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
13720 Naftë për ngrohje qendrore 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
13640 Furnizime pastrimi 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

Total 115,000.00 € 115,000.00 € 115,000.00 €



Arsimi FILLOR

Kodet 2022 2023 2024
13509 Paisje tjera 22,000.00 € 22,000.00 € 22,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

Total 92,000.00 € 92,000.00 € 92,000.00 €

Arsimi Mesem

Kodet 2022 2023 2024
13509 Paisje tjera 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
13610 Furnizime për zyre 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 500.00 € 500.00 € 500.00 €
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

Total 54,500.00 € 54,500.00 € 54,500.00 €

4,400,000.00 € 4,517,938.00 € 4,564,200.00 €

4,400,000.00 € 4,517,938.00 € 4,564,200.00 €



SHPENZIME KOMUNALE

Administrata dhe Personeli

Emri 2023 2024 2025
Energji Elektrike 87,300.00 € 87,300.00 € 87,300.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 11,000.00 € 11,000.00 € 11,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €

115,800.00 € 115,800.00 € 115,800.00 €
Punë Publike

Pune Publike 2022 2023 2024
Ndriçim Publik 357,000.00 € 360,000.00 € 360,000.00 €

357,000.00 € 360,000.00 € 360,000.00 €

Shëndetësi Primare

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 130,000.00 € 130,000.00 € 130,000.00 €
Furnizim me Ujë 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €

158,000.00 € 158,000.00 € 158,000.00 €

Kulturë, Rini dhe Sport

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

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

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 75,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 €
Furnizim me Ujë 75,500.00 € 75,500.00 € 75,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 21,000.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 8,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

179,500.00 € 176,500.00 € 176,500.00 €

Sherbimet Sociale

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 300.00 € 300.00 € 300.00 €



Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €
17,500.00 € 17,500.00 € 17,500.00 €

Emergjencat

Emri 2022 2023 2024
Energji Elektrike 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
Furnizim me Ujë 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
Mbledhje e Mbeturinave 700.00 € 700.00 € 700.00 €
Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

34,200.00 € 34,200.00 € 34,200.00 €

932,000.00 € 932,000.00 € 932,000.00 €



SUBVENCIONET

Planifiki I Buxhetit 2023-2025
Zyra e Kryetarit

Emri 2023 2024 2025
Ndihme Financiare per zgjidhjen e  problemeve te banimit per rastet sociale 140,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 €
Subvencion per Shoqata dhe raste te tjera 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Subvencionim I OJQ-ve me karakter humanitar 55,000.00 € 55,000.00 € 55,000.00 €
Subvencione sipas kerkesave 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
Subvencione per ceshtje gjinore 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Bursa per studentë 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €

295,000.00 € 295,000.00 € 295,000.00 €
Drejtoria e Shendetesise

Emri 2023 2024 2025
Subvencione per insulinat e femijeve si dhe rastet tjera me probleme shendetesore 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €

40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €

Drejtoria e Bujqesise

Emri 2023 2024 2025
Subvencione per Bujqesi 120,000.00 € 120,000.00 € 120,000.00 €

120,000.00 € 120,000.00 € 120,000.00 €

Drejtoria per mireqenie dhe pune sociale 
Emri 2023 2024 2025
Subvencionim per Ojq 60,000.00 € 60,000.00 € 60,000.00 €

60,000.00 € 60,000.00 € 60,000.00 €
Kulturë, Rini dhe Sport



Emri 2023 2024 2025
Perkrahje me Subvencione per klubet sportive 161,500.00 € 211,500.00 € 261,500.00 €
Subvencionim i Festivaleve me Karakter Nderkombetar 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Aktivitetet rinore 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
Perkrahje e OJQ Kulturore 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
Perkrahje per trupen teatrale 43,500.00 € 43,500.00 € 43,500.00 €

285,000.00 € 335,000.00 € 385,000.00 €

800,000.00 € 850,000.00 € 900,000.00 €
800,000.00 € 850,000.00 € 900,000.00 €



INVESTIMET KAPITALE

Planifiki i Buxhetit 2023-2025
Administrata

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi

Blerja e 6 Veturave 110,000.00 € 0.00 € 0.00 €
Nderrimi i veturave te vjetra per shkak te kostos se madhe 
te mirembajtjes

Blerja e kompjuterve per aftesimin e qendres se rekrutimit 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Pergaditja e qendres se rekrutimit 
Renovime 60,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € Renovime te objekteve ekzistuese 
Totali 220,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 €
Buxhet dhe Financa

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Rregullimi I Infrastruktures me Ministri dhe Donator 400,000.00 € 350,000.00 € 350,000.00 € Fond ekskluziv per participimin me donator

Participim me KFW-ne per rehabilitimin e Deponise se Mbeturinave 1,000,000.00 € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 €
Participim me KFW-ne, me qellim te rehabilitimit te 
deponise se mbeturinave

Participim per Grantin Stimulues sipas performances me MAPL 200,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 € Grant sipas performances
Totali 1,600,000.00 € 1,750,000.00 € 1,750,000.00 €
Pune Publike

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Rregullimi i murit te Lumit prej ish Kombinatit deri te ura e transitit 
dhe veshja me gure

400,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullimi i shtratit te Lumenjeve

Ndërtimi i murit të Lumbardhit dhe Shetitores 770,000.00 € 500,000.00 € 1,800,000.00 € Rregullimi I hapesires publike perskaj Lumit
Ndertimi i Rrugeve ne lagjet:Karagaç,Kristal,Jarine,Sahat 
Kulla,Kapeshnice,Bellopoje,Dardani,Asllan Qeshme,Haxhi Zeka, 7 
Shtatori

300,000.00 € 700,000.00 € 700,000.00 € Ndertimi i rrugeve te ne Qytet

Ndertimi i Rrugeve ne Fshatrat:Novoselle,Jabllanice e 
madhe&vogel,Katundi I 
Ri,Kosuriq,Gllogjan,Llugagji,Dubove,Raushiq,Rashiq,Baran,Baran I 
eperm,Kotradiq,Turjake,Çallapek,Kamenice,Nabergjan,Terstenik,Ruhot,L
labjan,Zahaq,Qyshk,Babiq,Pishtan,Millovanc,Poceste,Vragoc,dhe 
Llozhan

810,000.00 € 400,000.00 € 400,000.00 € Ndertim i rrugeve ne Fshatrat e Komunes se Pejes

Ndertimi i rrugeve ne 
Stankaj,Boge,Shkrel,Koshutan,Haxhaj,Kucishte,Drelaj,Shtupeq i madh 1,300,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i rrugeve ne Rugove

Ndertimi i Kanalizimit ne lagjen Karagac,Dardani,2 Korriku 100,000.00 € 250,000.00 € 500,000.00 €
Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste ku zgjidhet 
problemi  me qasje ne kanalizim kryesor.

Ndertimi I ujesjellit ne 
fshatrat:Stankaj,Boge,Shkrel,Pepaj,Malaj,Shtupeq I Madh, dhe Kuqishte  

300,000.00 € 200,000.00 € 200,000.00 €
Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e Rugoves dhe 
do te realizohen 20 km ujesjelles.

Ndertimi I Ujesjellesit ne fshatin Jabllanice e madhe dhe te Vogel 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Furnizim me uje per fshatrat e Podgurit

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 ne lagjet Kapeshnice,Zatra, Xhemajl 
Kada dhe 2 Korriku dhe ne Jabllanicen e Madhe si dhe ndertimi me 
metal I rrethojave te mureve ne varreza

100,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 € Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese.

Rregullimi i shtratit te lumit Shushica 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullimi i Lumenjeve



Ndertimi i shtatores  Ibrahim Rugova ne Qender te Qytetit 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i shtatoreve 
Rregullimi i hapesires rreth shtatoreve ne lagjen Karagac 70,000.00 € 0.00 € 0.00 € Rregullim i hapesirave publike
Asfalltimi i Rruges SEJNOVE - GJORE 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i rrugeve ne zonat malore
Ndertimi i Ujesjellesit per Lugun e Baranit 370,000.00 € 0.00 € 0.00 € Zgjidhja e problemit per ujin e pijshem
Asfaltimi i autoparkut dhe digjitalizimi i laurave ne lagjen Rrokaqielli 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € Permiresim i infrastruktures ne stacionin e autobuseve
Rregullimi i infrastruktures ne Korze 100,000.00 € 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 afer stacionit te trenit ne lagjen 
Kristal

Hapja e kanalit dhe sanimi i kanalit vershues
 ne lagjen Xhemajl Kada

150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Parandalim i vershimeve ne kete lagje

Ndertimi i strehimores per qente endacak afer Deponise se 
Mbeturinave

40,000.00 € 0.00 € 0.00 € Trajnimi qeneve endacak

Ndertimi i Depos per nevoja komunale 30,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I Depos per nevojat komunale

Ndertimi I Shtepise se fshatit ne Jabllanicen e Vogel si dhe Kosuriq 80,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I Shtepive te fshatit ne keto dy fshatra

Ndertimi i impianteve ne Fshatrat e Podgurit, Lugu I Terstenikut
 dhe Fshatrat e Lugut te Leshanit

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 Vise Malore 0.00 € 2,100,000.00 € 1,750,000.00 € 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 5,680,000.00 € 7,200,000.00 € 8,661,300.00 €
Komunitete

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Projekte per Komunitete ne Vitomirice, 
Bllagaje,Qungur,Brestovik,Gorozhdevc Novoselle,Zllapek

200,000.00 € 260,000.00 € 260,000.00 €
Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e
 kushteve se jeteses neper  lagjet dhe fshatrat ku dominojne 
komunitetet.

Totali 200,000.00 € 260,000.00 € 260,000.00 €
Bujqësia

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Kanale te ujitjes ne Fshatrat:Gllaviçice,Jabllanice,Lutogllave,Pavlan,
Nabergjan,Novoselle,Vragoc,Loxhe,Doberdol,Baran,Çallapek,Llugagji,K
amenice,Gllogjan,Ramun,Llabjan,Vitomirice,Terstenik,Zahaq

600,000.00 € 700,000.00 € 700,000.00 €
Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë 
fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 15 mije 
metra kanale te hapura per ujitje.

Ndertimi i  pendes ne Vranoc 280,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 € Ndertim i pendave

Totali 880,000.00 € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 €

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
Mbjellja e drunjeve ne Qytet 30,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 € Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore.



Rregullimi i kanaleve te hapura ne: Zatra,Katundi i ri, Boge,Shkolla 
Ekonomike,Jabllanice e Madhe

200,000.00 € 0.00 € 0.00 €
Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne 
mbrojtjen e ambientit.

Totali 230,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 €
Shendetësi Primare

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Ndertimi i QMF-3 ne Karagac 153,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i ambulantes ne Karagac
inventari dhe enterieri per QMF-3 Karagac 
 per Objektin per qendrim te perkohshem si dhe Qendren per pune 
sociale 

140,000.00 € 0.00 € 0.00 € Paisje e QMF-se me inventar si dhe objekteve te tjera 

Faza e dyte ne Qendren e trajnimeve multifunksionale 250,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve shendetesore
Paisje dhe aparatura mjekesore per Qendrat e Mjekesise Familjare 30,000.00 € 50,000.00 € 100,000.00 € Blerje e paisjeve mjekesore 
Renovime te ambulantave ne QKMF,Zahaq si dhe ne Poliklinike 40,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 € Renovime te objekteve shendetesore
Renovimi i AMF-se ne Boge 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovime te objekteve shendetesore
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 633,000.00 € 540,000.00 € 640,000.00 €

Drejtoria per mireqenie sociale

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Ndertimi i Objektit per qendrim te perkohshem faza e dyte  (sherbime 
sociale)

200,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i objektit per personat qe nuk kane strehim

Totali 200,000.00 € 0.00 € 0.00 €

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.

Rregullimi I Galerise se Arteve 30,000.00 €               Rregullimi i Galerise 
Ndertimi i fushes faza finale ne Baran 150,000.00 €             -  €                          -  €                           Rregullimi Stadiumit ne fshatin Baran
Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne palestren Karagac 400,000.00 €             -  €                          -  €                           Permiresim i Kushteve ne Palester.
Ndertimi i Palestres ne Zahaq 300,000.00 €             350,000.00 €              Ndertimi i palestres se re
Ndertimi i tribunave ne Stadiumin e Vitomirices 30,000.00 €               -  €                          -  €                           Ndertimi I tribunave ne Vitomirice
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 1,010,000.00 €              1,050,000.00 €               1,000,000.00 €                
Arsimi Parauniversitar

Emergjencat

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi
Blerja e paisjeve per zjarrefikes 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Fond i shpronesimit konform planeve rregulluese
Totali 50,000.00 € 0.00 € 0.00 €

Emri 2023 2024 2025 Përshkrimi

Renovime te Shkollave 344,418.00 € 400,000.00 € 521,286.00 €
Fond per renovime vjetore per mirembajtje
 sipas kerkeses.



Ndertimi i GJIMNAZIT faza e dyte 350,000.00 € 400,000.00 € 0.00 € Ndertim i Gjimnazit
Ndërtimi i Shkolles ne Poqeste 300,000.00 € 100,000.00 € 0.00 € Ndertimi i Shkollave Fillore ne fshatra 
Ndertimi i Salles te sportit ne Gllogjan 150,000.00 € 100,000.00 € 0.00 € Ndertim i Sallave te reja
Ndertimi i Salles te sportit ne Treboviq 150,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i Sallave te reja
Ndertimi i Salles te sportit ne Vitomirice 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertim i Sallave te reja
Ndertimi I Shkolles ne fshatin Zllapek 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi I Shkolles ne Zllapek
Ndertimi i shkollave fillore 0.00 € 807,154.00 € 800,000.00 € Ndertimi i Shkollave Fillore ne fshatra 
Ndertimi i Palestrave sportive 0.00 € 150,997.00 € 311,503.00 € Ndertim i Sallave te reja
Totali 1,394,418.00 € 1,958,151.00 € 1,632,789.00 €

Totali i investimeve Kapitale sipas viteve 12,297,418.00 € 14,308,151.00 € 15,594,089.00 €

12,297,418.00 € 14,308,151.00 € 15,594,089.00 €



2023 2024 2025
Pagat 14,861,282.00 € 14,935,589.00 € 15,010,267.00 €
Kapitalet 12,297,418.00 € 14,308,151.00 € 15,594,089.00 €
Mallera dhe Sherbime 4,400,000.00 € 4,517,938.00 € 4,564,200.00 €
Shpenzime Komunale 932,000.00 € 932,000.00 € 932,000.00 €
Subvencione 800,000.00 € 850,000.00 € 900,000.00 €
Totali 33,290,700.00 € 35,543,678.00 € 37,000,556.00 €





































 

 

                                                                                                                                                      Janar 2023 

             Lënda:   Kalendari i Takimeve të Komitetit për Politikë dhe Financë për vitin 2023. 

 
 Ju lutemi shiqoni propozimin në vijim për kalendarin e takimeve të KPF.-ca të KK. Pejë për vitin 2023: 

 

Muaji Takimi Data e dergimit të materjalit Dita/Data e Takimit 
 

Janar 

 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

        E Premte, 06. Janar  2023      

 

    E Hënë, 16 Janar 2023. 

 

Shkurt 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

  

       E Premte 03. Shkurt 2023. 

 

     E  Hënë 13. Shkurt 2023.      

 

Mars 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

   

       E Premte 03. Mars 2023. 

            

     E Marte 14. Mars 2023. 

 

 

Prill 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

       E Marte, 04. Prill 2023. 

 

     E  Enjte 13. Prill 2023. 

 

 

Maj 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

       E  Mërkurë, 03. Maj 2023. 

 

      E Premte 12.Maj 2023. 

 

Qershor 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

       E Hënë, 05.Qershor 2023. 

 

      E  Mërkurë 14.Qershor 2023. 

 

Korrik 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

       E Hënë, 03.Korrik 2023. 

 

      E Mëkurë 12. Korrik 2023. 

 

Gusht 

 

PUSHIMET VERORE 
 

           =  //  =     

 

           = // =          

          

 

Shtator 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

        E Hënë, 04. Shtator 2023. 

          

         E Mërkurë 13. Shtator 2023. 

 

 

Tetor 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

        E Marte, 03.Tetor 2023. 

         

         E  Enjte, 12.Tetor 2023. 

 

Nëntor 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

        E Premte, 03. Nëntor 2023. 

 

         E Hënë, 13. Nëntor 2023. 

 

Dhjetor 

 

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financë 

 

 

        E Hënë, 04.Dhjetor 2023. 

 

    E  Mërkurë, 13. Dhjetor 2023. 

 
       Shenim:    a)   Të gjitha takimet e theksuara më lartë do të mbahen në ora 11.00 h  

b)   Në raste emergjente lëshimi i dokumenteve relevante të Komitetit për Politikë dhe Financë mundet si rast i 

       veçantë të reduktohet në 3 (tre) ditë pune konform nenit 44.4. të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale. 

 c)   Takimet e Komitetit për Politikë e Financa do të mbahën në kohën dhe afatin e caktuar, por mund të ndodhë  

       që për asrye objektive data e ndonjë takimi të lëviz për një kohë të shkurter. 

                                                                                                                                             
     

                                                                                                                    KRYESUESI I KUVENDIT, 

                                                                                                                            Rexhep Kurtbogaj 

                                                                         
 

 

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

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

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

 

KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Januar 2023.  

Predmet:   Kalendar sednica Komiteta za Politiku i Finansije za 2023 Godinu  

 

 Molimo vas da pogledate sledeći predlog kalendara sednica KPF-a SO za 2023. godinu:  
: 

Mesec Sednica Datum slanja materijala Dan/Datum sednice 
 

Januar 

 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  

 

 

   Petak, 06. Januara  2023.       

 

 Ponedeljakt, 16.Januara 2023. 

     

      Februar 

   

   Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

     Petak, 03 . Februar  2023 

 

     Ponedeljak, 13. Februara 2023. 

 

Mart 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
   

      Petak 03. Marta 2023. 

            

      Utorak, 14. Marta 2023. 

 

 

April 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

       Utorak 04. Aprila 2023. 

 

     Cetvrtak 13.Aprila 2023. 

 

 

         Maj 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

      Srjeda 04. Maj 2022. 

 

       Petak 13.Maj 2022. 

 

Jun 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

      Ponedeljakt, 05.Jun 2023. 

 

       Srjeda, 14.Jun 2023. 
 

Jul 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

      Ponedeljak 03.Jul 2023. 

 

       Srjeda, 14. Jul 2023. 

 

Avgust 

 

LETNJI ODMOR 
 

           =  //  =     

 

           = // =          

          

 

Septembar 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

Ponedeljak, 04.Septembar 

2023. 

          

Srjeda, 13.Septembar 2023. 

 

 

Oktobar 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

    Utorak 03.Oktobar 2023. 

         

 Cetvrtak, 12.Oktobar 2023. 

 

Novembar 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

    Petak 03. Novembar 2023. 

Ponedeljak 13. Novembar 2023 

 

Decembar 

 

Sednica Komiteta za Politiku i Finansije  
 

Ponedeljak,04. Decembar 

2023. 

Srjeda, 13. Decembar 2023 

      
  Napomena:      a)  Sve gore navedene sednice će se održati u 11:00 h. 

  b)   U hitnim slučajevima izdavanje relavantnih dokumenata Komiteta za Politiku i Finansije mogu se kao 

poseban slučaj smanjiti u 3 (tri) radna dana shodno članu 44.4 Zakona o Lokalnoj Samoupravi.  
  c)   Sednice Komiteta za Politiku i Finansije održaće se u određenom roku, ali eventualno se iz objektivnih 

razloga mogu pomeriti nekoliko dana kasnije u odnosu na određeni kalendar sednica. 
  

                                                                                                                                         PREDSEDAVAJUĆI  SKUPSTINE, 

                                                                                                                                                     Rexhep Kurtbogaj 

 

                                                                         
 

 

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

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

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

 

KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Janar 2023. 

Lënda:   Kalendari i Takimeve të Kuvendit Komunal për vitin 2023. 
 Ju lutemi shiqoni propozimin në vijim për kalendarin e takimeve të Kuvendit Komunal të Pejës për vitin 2023. 

 

Muaji Takimi Data e dergimit të materjalit Dita/Data e Takimit 
 

Janar 

 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

 

        E Premte, 20. Janar 2023.         

 

      E Marte, 31. Janar 2023. 

           

 

 

Shkurt 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

  

        E  Enjte 16. Shkurt 2023. 

 

       E Hënë, 27 . Shkurt 2023. 

 

Mars 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

   

        E Hënë, 20. Mars 2023. 

            

         E Enjte, 30. Mars 2023. 

 

 

         Prill 

Takimi i Konsultimit Publik 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

          

   

         E Marte, 18. Prill  2023. 

        

                

        E Premte, 28. Prill 2023. 

 

        Maj 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

 

         E Enjte, 18 .Maj 2023. 

 

        E Hënë, 29. Maj 2023. 

 

Qershor 

Takimi i Konsultimit Publik 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

Me Publik 

         

       E Marte, 20. Qershor 2023. 

        E Premte 30. Qershor 2023. 
 

        E  Enjte,  29. Qershor 2023. 

 

Korrik 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

 

         E Marte, 18. Korrik 2023. 

 

         E Premte, 28. Korik 2023. 

       Gusht         PUSHIMET VERORE          E  pacaktuar         E Pacaktuar 

 

 

Shtator 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

          

     E Mërkurë, 20 . Shtator 2023 

           

         E Premte, 29. Shtator 2023. 

 

       Tetor 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

 

         E  Mërkurë, 18.Tetor 2023. 

         

         E Hënë, 30. Tetor  2023. 

 

Nëntor 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

 

         E Premte 17. Nëntor 2023. 

         

         E Mërkurë, 29. Nëntor 2023. 

 

Dhjetor 

Takim i Konsultimit Publik 

 

Takimi i Kuvendit Komunal 

 

Me Publik 

          

         E Hënë, 18 . Dhjetor 2023. 

         E  Hënë, 26 .Dhjetor 2023,  

 

         E Enjte, 28 . Dhjetor 2023. 

       
      Shenim:     a)   Është propozuar që të gjitha takimet e theksuara më lartë do të mbahen në ora 10.00 h  

b)   Në raste emergjente lëshimi i dokumenteve relevante për Asamblenë Komunale mundet si rast i veçantë të reduktohet  

       në 3 (tre) ditë pune konform nenit 44.4. të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale. 

 c)   Takimet e Kuvendit do të mbahën në afatin e caktuar por eventualisht për arsye objektive datat e caktuara mund të  

       lëvizën apo takimi të mbahet ndonjë ditë më vonë se që jan caktuar me këtë kalemndar takimesh. 

                                     
                                                                                                                                                       KRYESUESI I KUVENDIT, 

                                                                                                                                                               Rexhep Kurtbogaj 

    

                                                                         
 

 

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

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

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

 

KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                        Januar 2023. 

Predmet:   Kalendar sednica Skupštine Opštine za 2023. Godinu  

 

 Molimo vas da pogledate sledeći predlog kalendara sednica Skupštine Opštine Peć za 2023. Godinu:  
 

Mesec Sednica Datum slanja materijala Dan/Datum sednice 
 

Januar 

 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

 

        Petak, 20. Januar  2023.         

 

       Utorak, 31. Januar 2023. 

           

 

 

Februar 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

        

      Ponedeljak 16. Februar 2023 

 

    Petak, 28. Februara 2023. 

 

Mart 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

   

        Ponedeljak, 20. Mart  2023. 

            

      Cetvrtak. 30. Marta  2023. 

 

 

         April 

Sednica javne rasprave 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

          

   

        Utorak, 30 . Aprila  2023. 

        

                

   Petak, 28.April  2023. 

 

Maj 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

 

       Cetvrta,18. Maja  2023. 

 

        Ponedeljak 29. Maja 2023. 

 

Jun 

Sednica javne rasprave 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

Sa javnošću 

         

      Utorak, 20. Juni 2023. 

      Petak, 30. Juni 2023. 
 

      Cetvrtak, 29. Juni  2023. 

 

Jul 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

 

         Utorak 18. Jul  2023. 

 

         Petak, 28. Juli 2023. 

       Avgust         LETNJI ODMOR                   Neodređeno                  Neodređeno  

 

Septembar 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

 

        Srjeda, 20. Septembar 2023. 

             

        Petak, 29. Septembar 2023. 

 

       Oktobar 

 

Sednica Skupštine Opštine 
 

 

       Srjeda,18 . Oktobar 2023. 

         

   Ponedeljak, 30 . Oktobar 2023. 

 

Novembar 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

 

       Petak,17. Novembar  2023. 

         

Srjeda, 29. Novembar  2023 

 

Decembar 

Sednica javne rasprave 

 

Sednica Skupštine Opštine 

 

Sa javnošću 

          

Ponedeljak, 18. Decembar 2023. 

 Ponedeljak, 26. Decembar  2023,  

 

   Cetvrtak, 28. Decembar 2023. 

       
  Napomena:      a)  Predloženo je da će se sve gore navedene sednice održati u 10.00 h. 

  b)   U hitnim slučajevima izdavanje relavantnih dokumenata Skupštine Opštine mogu se kao poseban slučaj smanjiti u 3 

(tri) radna dana shodno članu 44.4 Zakona o Lokalnoj Samoupravi. 
  c)   Sednice Skupštine Opštine održaće se u određenom roku, ali eventualno se iz objektivnih razloga mogu pomeriti 

nekoliko dana kasnije u odnosu na određeni kalendar sednica. 
  

                                                                                                                                              PREDSEDAVAJUĆI  SKUPSTINE, 

                                                                                                                                                           Rexhep Kurtbogaj 
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KOMUNA E PEJËS        MUNICIPALITY OF PEJA       OPŠTINA   PEĆ 

 

 

 



 

DATË/A:                       09.09.2022   
NR.PROTOKOLI:                         1051/85    
NGA:            Drejtoria Komunale e Arsimit -Pejë 
PËR : Kryesuesin e KK Pejë Z.Rexhep Kurbogaj  
LËNDA: Përgatitjet e realizuara për fillimin e vitit shkollor                       

2022/23 
 

 

 

Të nderuar/a, 
 
 Drejtoria Komunale e Arsimit në Pejë në kuadër të përgatitjeve për fillim të vitit 
të ri shkollor 2022/2023   ju njofton që : 

 Ka  përfunduar  pastrimi i hapësirave shkollore  dhe meremetimet  
eventuale   

 Shpërndarja e lëndëve djegëse (druve ) ka filluar në shumicën e shkollave  

 Mësimdhënësit nga data 22.08.2022  janë paraqitur në vendet e tyre të 
punës  dhe gjerë më 01.09.2022 edhe pse të deklaruar për grevë  , kanë 
qenë të angazhuar në ndarje të detyrave dhe përgatitjeve të rregullta. 
Nga data 01.09.2022 mësimdhënësit janë në grevë . 

 Tekstet shkollore  nga klasa e 1-4 dhe 6-9 janë shpërndarë në shkolla , 
tekstet për klasën e pestë  do të vijnë këto ditë sepse  porosia është bërë në 
fazën e dytë  

 Janë në procedure konkurset e shpallura nga DKA  për plotësim të pozitave 
të lira (pensionimet) dhe pushimet e lehonisë ( nuk kanë përfunduar ende 
për shkak të afateve kohore të tejzgjatura të konkurseve ) 

 Ka përfunduar edhe intervistimi i kandidatëve për pozitat e drejtorëve të 
shkollave :ShFMU  ”Tetë Marsi”; ShFMU ”Naum Veqilharxhi” në Kliqinë ; 
ShFMU “28 Nëntori “ në Raushiq ;ShFMU ”Pjetër Budi “ në Poqestë  
Për pozitën e drejtorit në ShFMU”2 Korriku “ Loxhë nuk aplikoj asnjë 
kandidat  

 Afati i dytë  i Maturës Shtetërore  u mbajt me datë 27.08.2022 në dy 
Qendra të testimit : në ShFMU” Asdreni “ – Qendra 1  dhe  ShMLT”Shaban 
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KOMUNA E PEJËS  /  OPŠTINA  PEĆ  /  MUNICIPALITY 

OF PEJA 

 

 



Spahija “  Qendra 2 . Testit ju nënshtruan 222 nxënës , kalueshmëria ishte 
64,4 %. 

 Me datë 02.09.2022 është përuruar objekti i ri i ShMLAA”Odhise Paskali” të 
hënën me datë 05.09.2022 do të përurohet edhe objekti i ri i ShFMU”Fan 
Noli” në Kryshec  
 

 
                                                                                    Me respekt 
                                                                        _______________________ 
                                                                     z. Naser Gega –drejtor i DKA-së 
 











Informatë e Kryetarit mbi Planin e Punës së Ekzekutivit për vitin 2023 Zyra e Kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informatë e kryetarit mbi gjendjen ekonomiko-financiare te Komunes Kryetari
Informatë mbi planifikimin e Prokurimit për vitin 2023 Kryetari Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i progresit te adresimit te rekomandimeve te auditorit te pergjithshem sipas planit te veprimit Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK KK
Raporti i policisë per sigurin ne Qytetin e Pejes Policia Kosovës

Informate mbi procesin e legalizimit të objekteve Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi inspektimin e ndertimeve Drejtoria e Inspekcionit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Raportimi i punes se Kryetarit te Komunes nga viti paraprak Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate nga realizimi i planit te prokurimit nga viti praraprak Zyra e Prokurimit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i raportit monitorues per zbatimin e qellimeve dhe objektivave nga PZHK, PU dhe PRR per 
vitin paraprak Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi
Informate mbi procesin e kthimit dhe riatdhesimit dhe e planit te Zyres per Komunitete Zyra për Komunitete Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i Raportit final financiar të Komunës së Pejes për vitin 2023 Drejtoria Për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi ndarjen e subvencioneve per vitin paraprak dhe plani për ndarjen e tyre për vitin 2023 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Bartja (rialokimi) i buxhetit të pashpenzuar nga viti i kaluar në vitin aktual Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi i Komunes Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi listen e pronave komunale dhe menaxhimin e tyre Drejtoria për Çështje Pronsore Juridike Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i informates tre mujore financiare të Komunës së Pejes për periudhën Janar – Mars 2023 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi
Vizitë studimore - jasht vendit Kuvendi i Komunës
Informate mbi funksionimin e keshillave lokale Drejtoria e Administrates Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Formimi i grupit punues për hartimin e planit të veprimit për proces transparent të buxhetimit Kuvendi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi Qarkoren e pare buxhetore te MF-se Drejtoria Për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi mbrojtjen e mjedisit Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi
Shqyrtimi I raportit (informatës) rreth aktiviteteve të KKSB-së Koordinatori i KKSB-së Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Seanca Solemne për nder të Ditës së Çlirimit të Pejës
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Rishikimi i Buxhetit te Komunes per vitin 2023 Drej.per Buxhet e Finan. Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi zhvillimin ekonomik dhe te turizmit Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Miratimi i Korrnizës Afatmesme Buxhetore 2024-2026 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi
Shqyrtimi i informates financiare të Komunës së Pejës për periudhën Janar – Qershor 2023 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i Raportit të Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Pejës për vitin 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi Qarkoren e dyte buxhetore te brendshme komunale Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi performancen e komunes Koordinatori për performancë Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Themelimi i Grupit punues për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2024 Kuvendi i Komunës Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate per perfundimin e vitit shkollor, testit të arrithsmerise dhe testit të matures Drejtoria për Arsimi Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Raportimi i punes se Kryetarit te Komunes per gjashte mujorin e pare 2023 Zyra e kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
                                                                      Pushim

Draft - Plani i Punës se Kuvendit te Komunës së Pejës për vitin 2023
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Shqyrtimi dhe miratimi i Buxhetit të Komunës së Pejës për vitin 2023 Grupi punues i Kuvendit të Komunës Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informatë nga drejtori "KRU Hidrodrini" për gjendjen me furnizim me ujë në Komunën e Pejës Drejtori "KRU Hidro Drini"
Informate mbi fillimin e vitit te ri shkollor Drejtoria për Arsim Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për tatimin në pronë Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK

Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023 Kuvendi Komunal
Informatë nga drejtori I NPL Ambienti për gjendjen e grumbullimit te mbeturinave ne Komunen e Pejës Drejtori i "KRM Ambientit"
Informatë për gjendjen ekonomiko-financiare ne Komunën e Pejës
Shqyrtimi i raportit financiar të Komunës së Pejës për periudhën Korrik – Shtator 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate nga drejtoria per te mbjellurat vjeshtore Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Miratimi I Planit Vjetor të punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) Koordinatori i KKSB-së Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi ndarjen e bursave per studente Zyra e Kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Vizitë studimore - jasht vendit Kuvendi i Komunës
Informate mbi draft  Planin paraprak Vjetor te Prokurimit Publik 2024 Zyra e Porkurimit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi I raportit (informatës) rreth aktiviteteve të KKSB-së Koordinatori i KKSB-së Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi I propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate nga Kryetari mbi Planin Vjetor te Punes se Auditorit te Brendshem per vitin 2024 Kryetari Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi punen e komiteteve dhe komisioneve te Kuvendit Komisionet përkatese Kryetari/Kryesuesi KPF/KK

Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Kryetari/Kryesuesi
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