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KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. Protokolit: 060/01-106364 

Data: 07.10.2022 

Për: Anëtaret e Komitetit për Politikë dhe Financa - KPF 

FTESË 

Të nderuar anëtar/e 

Ju ftojmë që të merrni pjesë në mbledhjën e IX-të Komitetit për Politikë dhe Financa. Mbledhja 

do të mbahet me dt. 17.10.2022 (Hënë), ora: 11:00, në sallën e Komitetit për Politikë dhe 

Financa. 

Vërejtje: Komiteti për Politikë dhe Financa mbanë të drejtën për ta aplikuar nenin 45. 

paragrafin 3. të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nëse kjo gjë shihet e nevojshme. 

RENDI I DITËS 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve: Procesverbali i KPF-së dt.19.07.2022 dhe 

Procesverbali i KPF-së dt. 16.09.2022. 

3. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe Kryetarit të Komunës për për këmbimin e pronës së 

paluajtëshme komunale me pronën e personit fizik Bajram Idriz Sahatçiu dhe të tjerët, me 

qëllim te formimit të rrugës në Majen e Zezë sipas Planit Zhvillimor Komunal në Pejë , si 

interes publik në Pejë. 

4. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së 

paluajtshme Komunale me pronën e pronarit fizik Zelka Pavata me qëllim të formimit të 

rrugës sipas planit zhvillimor Komunal. 

 



 
 

 

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 

5. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së 

paluajtshme Komunale me pronën e pronarit fizik Hasan Zelkiqi dhe të tjerët me qëllim të 

formimit të rrugës shtegun e ecjes buzë lumit “Lumbardh” sipas planit Zhvillimor Komunalë. 

6. Informatë për gjendjën ekonomike – financiare në Komunën e Pejës. 

7. Shqyrtimi i raportit financiar të Komunës së Pejës për periudhën Korrik – Shtator 2022. 

8. Informatë nga drejtori i NPL Ambienti për gjendjën e grumbullimit të mbeturinave në 

Komunën e Pejës. 

 

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

siç jan pranuar: 

Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të Premte, me dt.14. Tetor. 2022. 

 

KRYESUESI I KPF-së 

z. Rexhep Kurtbogaj 
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KUVENDI  KOMUNAL PEJË 

Komiteti për Politikë e Financa 

I.Numër: 060/01-76009 

Pejë, datë: 19 Korrik 2022 

 

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

 

Nga takimi i Vll-të i Komitetit për Politikë e Financa i KK-së Pejë, mbajtur me 19 korrik 2022, 

në ora 13:00.  

 

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

 

Pos anëtarëve të komitetit, në këtë takim prezantojnë: Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj,  

 

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

anëtarët prezent, dhe potencio se e kemi një pike shtes  pika e nëntë për rend të ditës është 

dorëheqja e Xhevahire Ceku-Kelmendi nga komisioni komunal aksionar. 

 

 

Unanimisht nga të gjithë prezent u miratua ky: 

 

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. 20.06.2022. 

3. Themelimi i Grupit punues për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për 

vitin 2023. 

 

 

                  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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4. Raportimi i punës se Kryetarit te Komunës për gjashte mujorin e parë 2022. 

5. Informat për përfundimin e vitit shkollor, testit të arritshmerisë dhe testit të matures. 

6. Raporti i Auditorit të Përgjithshëm dhe Plani i veprimit për të gjeturat e auditimit të vitit 

2021. 

7. Ridestinimi i mjetëve të rezerves buxhetore. 

8. Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për gjashtëmujorin e parë, janar - qershor 2022. 

9. Zavendësimi i anëtarit të Komisioni Komunal i Aksionerve të NPL “Ambienti” Sh.A.  

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

rënditje siç jan pranuar:  

 

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 

qershor  2022. 

Z. Labinot Panxha: të proceverbali kam vërejtje sepse fjalimet nuk po konceptohen mirë, ose të 

shkruhen me kuptim ose të shkruhen fjalë për fjalë qysh po flasim. 

 

Unanimisht nga të gjithë anëtarët prezent me vrejtjet që u dhanë, u miratua procesverbali i 

takimit të Komitetit për Politikë dhe Financa i datës: 20 qershor  2022. 

 

III 

 

Themelimi i Grupit punues për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të 

Komunës për vitin 2023. 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: është komisini me u themelu nga kuvendi ku si komision e ka për 

detyrë që të hartoj planin e punës së kuvendit për vitin 2023 komisioni përbehet prej 7 anëtarve 

ku 6 janë nga kuvendi dhe një nga shoqëria civile. Në fund të vitit miratohet ky plan i punës 

anëtaret caktohen në kuvend. 
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Unanimisht  nga të gjithë anëtaret prezent  i rekomandohet kuvendit për shqyrtim dhe miratim, 

Themelimi i Grupit punues për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 

2023. 

 

IV  

Raportimi i punës se Kryetarit te Komunës për gjashte mujorin e parë 2022. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: kjo pikë është raport informativ për punën e ekzekutivit për me 

shumë kryetari do të flas në seanc. 

  

Znj. Hidajete Nikqi : kisha kërku që të ken kujdes të pjesa e shkrimit meqense se janë dokumente 

zyrtare duhet te jetë raport i shkruar mirë dhe i kuptushem të kenë me shumë  kujdes në këto 

raporte. 

 

Z. Labinot Panxha: unë në këtë material nuk e kam pa një raport të përmbledhur rreth punës së 

kryetarit, ku ceken arritshmerit dhe punët e tij po thjesht ma shumë një raport i drejtorive ku u 

drejtohen udhëheqve të tyre. Një prej tyre është të E- Pasuria , zyra për mjete themelore është e 

pa kuptushme sepse aty është e cekne të  shpenzimet komunale të E-pasuria ndoshta ma mire 

kish qenë të ishte e cekne  nëpër secilen drejtori tw pjesa e shpenzimeve komunale. 

 

Z. Jeton Abazaj: ndoshta kjo ka të bëjë me një souftver  që te futen komplet shpenzimet 

komunale diqka me një trajnim që e kanë pas sepse kjo është e cekne po me duket të 

administrata. Nuk ka pas nevoj të paraqitet këtu sepse paraqiten në raportin 6 mujor po këta kanë 

dasht me nda. 

 

 

Z.Berat Ganiqi : meqense se kryetari nuk është ather mundet me u pergjigj drejtori për 6 mujorin 

e parë  janë shpenzu  8643, 21euro për valën ndërsa për telefoni fikse janë shpenzu 3501,63 euro 

kish qenë mirë me ditë ka janë shpenzu gjithë këto mjete. 
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Z. Jeton Abazaj: sa i përket valës janë numrat e të gjithë zyrtarve  që marin një mbushje prej 3 

euro në  muaj, me të tregu të drejt janë shkurtu shumë muajt e fundit qe 5 muaj jam dukë kerkuar 

prej kolegve që te verifikohen kush nuk është duke i përdor të terhiqen këta numra dhe me në 

fund jon marr masa konkrete e jon heke prej listë keta numra. Të telefonia fikse zyrtar që kanë 

centriks janë te lidhur me rrjetin qeveritar kanë nje shumë prej 10 euro në muaj dhe këta telefona 

janë të instaluar në disa drejtori këto janë shpenzimet që behën por në krahasim me vitin e kaluar 

kemi rënje të shpenzimeve. 

 

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

punës se Kryetarit te Komunës për gjashte mujorin e parë 2022. 

 

V 

Informat për përfundimin e vitit shkollor, testit të arritshmerisë dhe testit të matures. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: është raport informativ lidhur me testin e arritshmëris ku drejtori në 

seanc do të jepe sqarim shtes. 

 

Z. Berat Ganiqi: kishte qenë mirë qe të ishte drejtori sot këtu sepse  cfar vlëre kemi ne ather si 

KPF. Pastaj kemi raste shumë siç ishtë ai rasti në Novosell me na tregu si ndodhi cilat janë masat 

qe janë nderrmarr. 

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

përfundimin e vitit shkollor, testit të arritshmerisë dhe testit të matures. 

 

VI 

 

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm dhe Plani i veprimit për të gjeturat e auditimit të 

vitit 2021. 

  

Kryesuesi Rexhep Kurtbogaj: është raport i gjetjeve të auditorit për vitin 2021 ku për me 

shumë do të flas drejtori . 
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Z. Jeton Abazaj: nëse  e shohim a është raporti ma i mire ather fatkeqsisht nuk është sepse 

prej 38 komunave vetem 4 nuk u është klasifiku raporti, zyra e auditorit të pergjithshem nuk 

ka pasur mëshir për asnjë veprim që është kryer në komuna dhe shpeshher ka mat me 

standarde të dyfishta por prap nuk muj me tene që kanë qene tendencioz por kanë vepruar 

ndryshe për temat e njejta në raport me vitin e kaluar. Raporti është i kualifikuar dhe normal 

që ka tema që janë ngrit qe nuk janë të mira pra nuk është raport i mirë me u bo i sinqert por 

për ceshtjet tjera e kisha lën që në detaje me diskutu në kuvend ku janë përcaktu edhe 

veprimet konkrete ne kuader të planit, ka edhe gjetje të mira sepse në kuader të investimeve 

kapitale 10 milion nuk ka një të gjetur. Të subvencionet ka pas konflikt të interesit te 

bujqësia dhe kam kërku që te kthehen ato mjete ku ka pas keqpërdorime së nuk bjen mirë 

edhe para donatorit. 

 

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

miratim, Raporti i Auditorit të Përgjithshëm dhe Plani i veprimit për të gjeturat e auditimit të 

vitit 2021. 

 

VII 

Ridestinimi i mjetëve të rezerves buxhetore. 

 

Z. Jeton Abazaj: është një material vetem një faqe ka të bëjë më një ridestinim të rezerves 

buxhetore është një gabim por që e permisoj e ju dërgoj duhet të ceket fondi burimor 96 mij janë 

grant qeveritar dhe 3700 janë të hyra vetanake. Nuk ështe fjala për rregullim lumenjeve por tani 

ju hspjegoj cfar është rezerva, që tri vite udhezimi administrativ 04-2019 që i klasifikon projekte 

kapitale ku shpesh here ka ndodh që me i qit mjetet në rezerv buxhetore kur ka probleme. Në 

keto 100 mijë euro si rezerv kemi të drejt me i ridestinu në një projekt te ri për blerjen e disa 

kamerave qe kanë për qëllim rritjen e siguris në qytet. 

 

Z. Berat Ganiqi: kur e pash Smart City mendova që ka të bëjë me ndonje platform ku qytetarët 

munden me i paraqit kërkesat e kur e shpjegove kamera nuk po përkon me termin smart. 
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Z. Jeton Abazaj:  janë kamera me të sofistikuara që i identifikojn edhe tabaelet e automjeteve 

nuk është qellimi këtu me ndal vetem hajnin por me rrit në përgjithesi sigurin. 

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

Ridestinimi i mjetëve të rezerves buxhetore. 

 

Vlll 

Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për gjashtëmujorin e parë, janar - qershor 

2022. 

 

Z. Jeton Abazaj : raporti e kam përfundu sot por jam duke i bërë edhe disa kontrollime dhe ju 

dërgoj sot pastaj e diskutojmë në seanc në detaje rreth rrjedhjes se të hyrave. 

Me 7 vota pro 2 abstenime   rekomandohet kuvendit për shqyrtim,  Raporti i të hyrave dhe 

shpenzimeve për gjashtëmujorin e parë, janar - qershor 2022. 

 

IX 

Zavendësimi i anëtarit të Komisioni Komunal i Aksionerve të NPL “Ambienti” Sh.A. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj:  kjo pikë ka të bëjë me zevendesimin e anëtares se kuvendit më 

kërkes personale të saj. 

Z. Labinot Panxha: meqense kolegën e kemi këtu deshta me të pyet cila është arsyea? 

Znj. Xhevahire Ceku- Kelmendi: është e shkrume aty qartë personale. 

Unanimisht nga të gjithë anëtaret prezent I rekomandohet kuvendit , Zavendësimi i anëtarit të 

Komisioni Komunal i Aksionerve të NPL “Ambienti” Sh.A 

 

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

rënditje siç janë pranuar. 
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Z. Labinot Panxha: unë deshta me ngrit një pytje lidhur më ndryshimin e orarit të mbajtjes së 

takimeve të Kpf-ës se ne e kemi miratur një planë të punës ku është percaktu edhe orari i 

mbajtjes në ora 10 e kështu pse ky ndryshim. 

Z. Avni Gashi: për shkak se disa anëtar janë mesimdhënes është ndryshu orari për mos me i 

humb orët e mesimit. 

Z. Labinot Panxha: askush nuk mundet me na përcaktu orarin  e mbajtjes së takimeve, nuk 

mundemi me ju përshtat askuj, është ditë e lirë atë ditë edhe me ligj kur kemi takime. Se po 

ndegjoj jashtë fjal a jau ndryshoj orarin filan drejtori a kjo so mirë. 

Z. Hidajete Nikqi: është mirë me mendu për femij se ato orë nuk munden me zevendesu është 

problem andaj për këtë arsye o mire me mbet prej orës 13.00, pastaj shikojm me rregullu orarin. 

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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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

Komiteti për Politikë e Financa 

I.Numër: 01-060/01-97590 

Pejë, datë: 16 Shtator2022 

 

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

 

Nga takimi i VIII-të i Komitetit për Politikë e Financa i KK-së Pejë, mbajtur me16 Shtator 2022, 

në ora 13:00.  

 

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

 

Pos anëtarëve të komitetit, në këtë takim prezantojnë:Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, z. Jeton 

Abazaj Drejtor i financave,z. Avni Gashi, Udhëheqës i Sektorit të Kuvendit, znj.Donjeta Morina 

Asistente Administrativ dhe përfaqësuesit e ZIP-it. 

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, i cili konstatoj se një anëtar nuk 

është 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. 

Në këtë takim mungoj z. Berat Ganiqi. 

 

II. Shqyrtimi i draf-buxhetit të Komunës së Pejës 2023-2025 

z. Jeton Abazaj, buxheti  është pak me ndryshime jena mundu mi specifiku dhe me ceke vendet 

se ku kanë me u be investimet, sidomos në keto tri fusha janë të specifikume rrugë, kanale të 

ujitjes, po presim edhe prej Drejtorisë së Arsimit me na informu se cilat shkolla kanë me u 

renovu me fondet që janë të parapara. Te  materiali që e keni marr sot është një ndryshim është 

hek shpronësimi si kod dhe është bart si punë publike për arsye se vjet kemi qenë e vetmja 

Komunë qe e kemi pas shpronësimin si kod të veçant sipas dy udhëzimeve administrative 

05/2019 dhe 06/2019 Komunave nuk ju lejohet me pas fond të veçant të shpronësimit por duhet 

me qene pjese e projektit, e kemi kthy në punë publike edhe me i shpronësu pronat që kalojnë 

për rreth Lumbardhit, te projekti i Lumbardhit e cekim qe ka me u punu shetitorja dhe qe kemi 

me i pagu pronat që janë per rreth Lumbardhit per shkak te dy udhëzimeve administrative. 

Ndryshimet tjera janë te mallrat dhe sherbimet 2024-2025 është dasht me rrit shumën kanë qenë 

4.4 milion euro, ne vitin 2023 mallra dhe sherbime janë 4.517 milion euro dhe ne vitin 2024 janë 

4.560 milion euro me propozim t֝ parë i kem i pasur 4.4 milionë të dyja, edhe subvencionet është 

Rendi i Ditës 

 

(1)    Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të  komitetit  dhemungesa. 

(2)     Shqyrtimi i draf-buxhetit të Komunës së Pejës 2023-2025. 

(3)     Shqyrtimi draft - Planit të Punës së Kuvendit 2023. 

 

(4)    Shqyrtimi i draft - Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Kuvendit  

          2023. 

(5)    Informat për fillimi i vitit shkollor 2022-23. 

 

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

Rënditje siç janë pranuar. 
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ndryshimi ne vitin 2023 është 800 mijë euro, 2024 është 850 mijë euro dhe viti 2025 është 900 

mijë euro.  Me 6 vetura të reja qe planifikohet mi ble edhe 10 të tjera dalin prej perdorimit dhe 

behen 20 vetura te reja, blerja e kompjuterve për aftësimin e Qendres së Rekrutimit qe eshte e 

nevojshme  e kemi obligim qe  30 kompjutera të jen prezent për mbajtjen e testeve online. 

Rregullimi i çështjes së infrastuktures me Ministri dhe  Donator e   lojm si  kod të përgjithëshëm 

te kodi i dytë participimi me KFW-në për rehabelitimin e Doponisë së Mbeturinave ketu ka një 

mundësi deri ne Kuvend me pas një ndryshim për të vetmen arsye se Qeveria nuk po e perkrahë 

ketë projekt. Në ketë projekt ka mu punu, kemi me u zotu qe i qesim 3 milionë për tri vjet 2023-

2025, me keto do te  mundësohet me u  zgjidhë problemi per 30 vjet për Deponin e Sferkes me 

qene Deponia më e mirë dhe me qene Komuna e parë që e zgjidhim ketë problem, këtu është 8 

milionë euro projekti, 3 milionë euro na, 3 milionë euro KFW-ja,  dhe  2 milionë euro 

Participimi për Grantin Stimulues sipas përformances me MAPL, takimin e fundit qe ka mbajt 

kryetari me ministrin  z.Liburn Aliun ai po thotë se ky projekt nuk bëhet  deri ne Kuvend mbetet 

si fond  nese nënshkruhet projekti behet  një punë e mire nese jo athere terhiqet edhe KFW-ja.  

Projekti i pare është rregullimi i Lumit pjesa e poshtme veshja  me gurë ka fillu  nuk perfundon 

sivjet, e dyta  është shpronesimi dhe një pjesë e infrastuktures për rregullimin e shetitores. Në 

qytet kanë me u ndërtu  rrrugicat që janë mbet ne Kapeshnice dhe disa rruge rreth Komunes,  në  

fshatra përfshire edhe Rugoven, ndërtimi i kanalizimit në lagjet Karagaq, 2 Korriku dhe 

Dardania duhet me intervenu shkaku i rruges qe ka mu  ndertu,  ndërtimi i ujësjellsave Stankaj, 

Boge, Shkrel, Pepaj, Shtupeq i Madh, Pepaj, Kuqishtë vazhdojnë, ndërtimi i shtatores “Ibrahim 

Rugova” është mendu me u vendos në qender të qytetit afër Komunes, asfalltimi i rruges Sejnov 

Gjore projekti i veçant për shkak të vleres qe e ka pas, ndertimin e ujësjellësit në Lugun e 

Baranit, infrastuktura në qytet vazhdimi i shetitores, rregullimi i statcionit të autobusave, 

ndërtimi i strehimoreve për qenet endacak afer Deponis së Mbeturinave, 60 mije euro të ndara 

për trajtimin e qeneve endacak dhe 40 mije euro për strehimore, ndertimi i shtepive në fshatin 

Kosuriq dhe në Jabllanice të vogel. Në Vitomericë  vazhdon asfalltimi i rrugëve po ashtu dhe në 

Bllagaj, Brestovik, Gorozhdevc, Novosellë dhe në Zllapek. Drejtoria e Urbanizmit, është mendu 

me u zgjidh problemi i kanalit që po vërshon te Furra Husaj. Drejtoria e Shendetsisë, si projekt 

ka fillu ndërtimi i QKMF-së ne Karagaç  është mendu me i ble edhe paisjet, inventarin, aparatura 

mjeksore, po ashtu renovimi QKMF-së një pjese e Zahaqit dhe e Poliklinikes dhe është mendu 

me u renovu ambullanta në Bogë. Drejtoria për Mirëqenie Sociale: ndërtimi i objektit për 
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përsonat që nuk kanë strehim.  Drejtoria për Kulturë,  është faza finale renovimit teatrit edhe 100 

mijë euro të tjera e kemi shpalle tenderin fatkeqësisht nuk ka apliku askush, për ngrohje kan 

apliku na ka mbet qe edhe një pjesë e rregullimit me u perfundu në vitin 2023,  rregullimi i 

Galerisë së Arteve, ndërtimi i fushës në Baran faza finale, instalimin e ngrohjes qendrore dhe 

ventilimi në sallen e sporteve Karagaç, ndërtimi i palestres në Zahaq,  ndërtimi i  tribunave  në 

stadiumin e Vitomerices. Emergjencë, blerja e paisjeve  për raste emergjente. Drejtoria e 

Arsimit, ndërtimi i shkollave fillore në fshatra,  ndërtimin e sallave të reja, fonde për renovime 

vjetore për mirëmbajtje e shkollave, si dhe ndertimi i sallave te reja. 

z.Labinot Panxha: Ndërtimi i ujësjellësit në Lugun e Baranit mendoj që është i mjaftushem dhe 

mendoj qe duhet mu përfundu deri ne vitin 2023. Te bursat për student është shumë e vogel 30 

mijë euro dhe mendoj qe ish dasht me u rrit kjo shumë, si dhe per ndërtimin e shtepisë në fshatin 

Kosuriq po ju falenderoj të gjithë juve qe e keni marr seriozisht dhe e keni mbështet ketë projekt.  

Deshta një pyetje te Sherbimet Ligjore për çka është nda kjo shumë? 

z.Jeton Abazaj:  Për pagesen e avokatit qe e ka Komuna,  pagesa është në baze të një marveshjes 

të  negocijimit e cila është më e ultë se tarifa e Odës Avokatëve.  

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

kuvendit për shqyrtim dhe miratim, i draf-buxhetit të Komunës së Pejës 2023-2025 

 

III. Shqyrtimi draft - Planit të Punës së Kuvendit 2023. 

Kryesusi Rexhep Kurbogaj: Në seancen e kaluar e kemi formu një komision dhe e  kemi mbajt 

një takim me  komisionin, dhe e kemi hap diskutimin publik ashtu siç e sheh Statuti dhe 

Rregullorja e Punes, pikat  për planin e punës qe kan të bëjne me rendin e dites  disa janë qe e 

matin aspektin e përformances së Komunës që nuk mund te hiqen, por ka edhe pika tjera si 

raporte informative e hyjn si propozime të Kryesuesit ose  mund të ketë ndoni propozim prej 

Komuniteti i shqyrtojmë dhe i miratojmë. 

Znj.Hidajete Nikqi: Ne i jepem rokomandimet tona për dy pika që janë hequr në muaji Shkurt qe 

të vendosen prap, informatë mbi procesin e legalizimit te objekteve dhe informatë mbi inspektin 

e ndërtimeve. 

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

kuvendit për shqyrtim dhe miratim, draft - Planit të Punës së Kuvendit 2023.  
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 Kryesusi Rexhep Kurbogaj: Ndryshimi i orarit te takimit  të KPF-së nga ora 10:00  në orën 

11:00. 

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

draft - Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Kuvendit 2023. 

 

V.Informat për fillimi i vitit shkollor 2022-23. 

z.Labinot Panxha: Drejtori i Arsimit ish dasht me qenë prezent për të na informuar dhe sqaruar 

rreth  fillimit te vitit te ri shkollor 2022-23. 

 

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

fillimi i vitit shkollor 2022-23. 

 

VI. Pyetjet dhe propozimet lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë 

Rendditje siç janë pranuar. 

Nuk ka pasur. 

 

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 pat, kryesuesi z. 

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

 

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

znj. Donjeta Morina                                                                                  z. Rexhep Kurtbogaj 

_________________                                                                                _____________________ 

 

 

 

IV.  Shqyrtimi i draft - Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe 

Kuvendit 2023. 





















































   
 

 

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 

 

 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 11 dhe 12 të Ligjit nr.03/L-040 për vetqeverisje lokale të 

Republikës së Kosovës e në mbështetje të nenet 24 dhe 25 të Ligjit mbi dhënjen në shfrytëzim dhe 

këmbimin e pronës Komunale Ligji nr.06/L-092, si dhe nenit  20 të Statutit të Komunës së Pejës, 

01/2020 dt.30.09.2020 , pasi shqyrtoj propozimin e Kryetarit te Komunës për miratim paraprak  

për këmbimin e pronës së paluajtëshme  komunale me pronen private te bashkëpronarve Bajram 

Sahatçiu, Feriha Sahatçiu dhe Zeqirja Sahatçiu nga Peja, me rekomandim  të Komitetit për 

Politik dhe Financa,  Kuvendi Komunal në seancën e mbajtur  me dt._______ muar: 

 
          PROPOZIM - V  E  N  D  I  M 

  
MBI MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË KRYETARIT TË KOMUNËS PËR KËMBIM TË PRONËS SË 

PALUAJTËSHME KOMUNALE ME PRONËN PRIVATE ME QËLLIM TË FORMIMIT TË RRUGËS 

SIPAS PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL NË PEJË 

 

I.MIRATOHET propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtëshme 

komunale me pronën e personit fizik, me qëllim te formimit të rrugës në Majen e Zezë sipas Planit 

Zhvillimor Komunal në Pejë , si interes publik në Pejë. 

 

II. Ngastrat kadastrale 425-18 në sipërfaqe prej 726 m2 ZK Carravër, 631-3 në sipërfaqe prej 654 

m² ZK Carravër, 497-3 në siperfaqe prej 403 m² ZK Carraver,  631-4 në sipërfaqe prej 26 m² ZK 

Carravër me bashkëpronar me nga ½ Bajram (Idriz) Sahatçiu dhe Zeqirja (Idriz) Sahatqiu si 

dhe ngastra kadastrale 628-21 ne siperfaqe prej 289 m² ZK Carravër me bashkëpronar 

Bajram (Idriz) Sahatçiu dhe Feriha (Shefqet) Sahatçiu me nga ½, këto ngastra kadastrale me 

këto sipërfaqe do të mirren për nevoja të ndërtimit të rrugës e të njejtën kohë do të jenë edhe objekt 

i këmbimit me ngastrën kadastrale 470-0 Pronë shoqërore e KK Pejë në sipërfaqe prej 7250 m²  ZK 

Carravër,  mirpo vlersimin ligjor do ta bëjë Zyrja për Vlersimin e pronës së paluajtëshme në kuadër 

të Ministrisë për  Financa. 

Prona e pronarit që vlersohet më shumë pala tjeter do ta kompenzoj diferencën e mbetur. 

 

III. Këto prona i nënshtrohen vlersimit të pronave nga Zyrja për Vlersimin e pronës së 

Paluajtëshme pran Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave. 

 

IV. Ky Vendim hynë në fuqi pas publikimit në web faqen e Komunës. 

 

I.Numër.463______ 

Pejë, datë__________  REPUBLIKA E KOSOVËS 

    KUVENDI KOMUNAL PEJË 

         

        K R Y E S U E S I 

              _____________________ 

               REXHEP KURBOGAJ 

































   
 

 

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 PEJES 

I.Numër: ________________,  

 

 

Në bazë të nenit  11 dhe 12 të Ligjit për Vetqeverisjen Lokale nr. 03/L-40 të datës 20 shkurt 2008 dhe në 

mbështetje të nenit 24, 25 të Ligjit nr. 06/L-090  mbi dhënjen në shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës 

Komunale, si dhe  nenit 20 paragrafi 1 pika 1.4 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës së Pejës, I. Numër: 01-

016/01-413431.dt.30. shtator 2020, pas shqyrtoj propzimin e Kryetarit të Komunës për Miratimin Paraprak 

për Këmbimin e Pronës së paluajshme Komunale me pronën private të pronarës Zelka Pavata nga Peja, me 

rekomandim të Komitetit për Politik dhe Financa, Kuvendi Komunal Pejë, në takimin e mbajtur me datë: 

_______. _______ 2022, muarr këtë:  

 

 

PROPOZIM  V E N D I M  

Nr.___/2022 
MBI MIRATIMIN E OPROPOZIMIT TË KRYETARIT TË KOMUNËS PËR KËMBIM TË PRONËS SË 

PALUAJSHME KOMUNALE ME QËLLIM TË FORMIMIT TË RRUGËS SIPAS PLANIT ZHVILLIMOR 

KOMUNAL NË PEJË. 

 

I. Miratohet propozimi – i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme 
Komunale me pronën e pronarit fizik me qëllim të formimit të rrugës sipas planit 
zhvillimor Komunal. 

II.       Parcela kadastrale nr. 3113/0 me sipërfaqe prej 86 m2 ZK Pejë, me pronare Zelka Pavata 
kjo parcel kadastrale me këtë sipërfaqe do të merret për nevojat të ndërtimit të rrugës 
dhe në të njejtën kohë do të jetë dhe objekt i këmbimit me parcelat kadastrale nr. 
3365/14 me sipërfaqe prej 142 m2 me parcelen kadastrale nr. 3437/2 me sipërfaqe prej 6 
m2 ZK Pejë, pronë shoqërore e KK Pejë, mirpo vlërsimin do ta bëjë zyra për vlersimin e 
pronës së paluajshme në kuadër të Ministris për Finanaca. Prona e pronarit që vlërsohet 
më shum pala tjetër do ta kompenzoj diferencen e mbetur. 

III. Këto prona i nënshtrohen vlersimit të pronave nga zyrja për vlersimin e pronës së 
paluajshme pranë departamentit të tatimit në pronë në kuadër të Ministris së Financave. 

IV. Për zbatimine këtij Vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për 
Çështje Pronësoro –Juridike. 

V. Ky vendim hynë në fuqi pas publikimit në web faqen e Komunës. 
 
 
I.Numër.463_________        

Pejë,datë____________             REPUBLIKA E KOSOVËS 

                                                         KUVENDI KOMUNAL PEJË 

   
                                                                                                        KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                                               ___________________                                                                                                                  

                                                                                                            REXHEP KURBOGAJ        

 

 























   
 

 

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 PEJES 

I.Numër: ________________,  

 

 

Në bazë të nenit  11 dhe 12 të Ligjit për Vetqeverisjen Lokale nr. 03/L-40 të datës 20 shkurt 2008 dhe në 

mbështetje të nenit 24, 25 të Ligjit nr. 06/L-090  mbi dhënjen në shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës 

Komunale, si dhe  nenit 20 paragrafi 1 pika 1.4 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës së Pejës, I. Numër: 01-

016/01-413431.dt.30. shtator 2020, pas shqyrtoj propzimin e Kryetarit të Komunës për Miratimin Paraprak 

për Këmbimin e Pronës së paluajshme Komunale me pronën private të bashkëpronarëve Hasan 

Zelkiqi,Jeton Zelkiqi,Ferat Zelkiqi,Mirsada Zelkiq,Zeqirja Zelkiq,Bahrije Gashi dhe Vitrim Zilkiqi nga Peja, 

me rekomandim të Komitetit për Politik dhe Financa, Kuvendi Komunal Pejë, në takimin e mbajtur me datë: 

_______. _______ 2022, muarr këtë:  

 

PROPOZIM  V E N D I M  

Nr.___/2022 
MBI MIRATIMIN E OPROPOZIMIT TË KRYETARIT TË KOMUNËS PËR KËMBIM TË PRONËS SË 

PALUAJSHME KOMUNALE ME QËLLIM TË FORMIMIT TË RRUGËS SIPAS PLANIT ZHVILLIMOR 

KOMUNAL NË PEJË. 

 

I. Miratohet propozimi – i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme 
Komunale me pronën e pronarit fizik me qëllim të formimit të rrugës shtegun e ecjes 
buzë lumit “Lumbardh” sipas planit Zhvillimor Komunalë. 

II.       Parcela kadastrale nr. 1835-14 me sipërfaqe prej 996 m2 ZK Pejë, me bashkëpronarë 
Hasan Zelkiqi,Jeton Zelkiqi,Ferat Zelkiqi,Mirsada Zelkiq,Zeqirja Zelkiq,Bahrije 

Gashi dhe Vitrim Zilkiqi nga Peja kjo parcel kadastrale me këtë sipërfaqe do të merret 
për nevojat të ndërtimit të shtegut të ecjes buzë Lumit Lumbardhë dhe në të njejtën 
kohë do të jetë dhe objekt i këmbimit me parcelen kadastrale nr. 1861-4 me sipërfaqe 
prej 996 m2 ZK Pejë, pronë shoqërore e KK Pejë, mirëpo vlërsimin do ta bëjë zyra për 
vlersimin e pronës së paluajshme në kuadër të Ministris për Finanaca. Prona e pronarit 
që vlërsohet më shum pala tjetër do ta kompenzoj diferencen e mbetur. 

III. Këto prona i nënshtrohen vlersimit të pronave nga zyrja për vlersimin e pronës së 
paluajshme pranë departamentit të tatimit në pronë në kuadër të Ministris së Financave. 

IV. Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për 
Çështje Pronësoro –Juridike. 

V. Ky vendim hynë në fuqi pas publikimit në web faqen e Komunës. 
 
 
I.Numër.463_________        

Pejë,datë____________             REPUBLIKA E KOSOVËS 

                                                         KUVENDI KOMUNAL PEJË 

   
                                                                                                        KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                                               ___________________                                                                                                                  

                                                                                                            REXHEP KURBOGAJ       

 


	Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: është raport informativ lidhur me testin e arritshmëris ku drejtori në seanc do të jepe sqarim shtes.

