




 
 

 

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 

KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 

Nr. Protokolit: 060/01-109406 

Data: 17.10.2022 

Të nderuar anëtar/e 

Në bazë të nenit 43, paragrafi 43.1. të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, nenit 28, paragrafi 1 i 

Statutit nr. 01-2020 të Komunës së Pejës dhe në bazë të nenit 11, paragrafi 1.2 të Rregullorës 

nr.02-2021 për Punën e Kuvendit të Komunës së Pejës: 

FTESË 

Ju ftojmë që të merrni pjesë në mbledhjën e IX të rregulltë të Kuvendit të Komunës së Pejës. 

Mbledhja do të mbahet me dt. 28.10.2022 (Premte), ora: 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës 

së Pejës. 

Vërëjtje: Kuvendi i Komunës  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 kuvendit dhe mungesat. 

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

3. Shqyrtimi i Procesverbalit të Kuvendit të Komunës së Pejës: Seanca e K.K. Pejë 

dt.28.Shtator 2022. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

 

8. Shqyrtimi i raportit financiar të Komunës së Pejës për periudhën Janar – Shtator 2022. 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

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

Komunën e Pejës. 

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

renditje siç janë pranuar. 

 

-  Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të, me dt. 27 Shtator  2022. 

 

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

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

 

KRYESUES I KUVENDIT 

     z. Rexhep Kurtbogaj 
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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

I.Numër:01/463/01/48544, datë: ___.Tetor 2022. 

 

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.__. Tetor 2022, muar: 

 
D r a f t :                                V  E  N  D  I  M 

                           Nr.___/2022  
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,  mirepo 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 hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të MAPL-së, si dhe 7 ditë 

pas publikimit në ueb - faqen zyrtare të Komunës së Pejës. 

 

                                                                                           KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1. MAPL. 

1x1. Kryetarit të Komunës 

1x1. DBF - ca 

1x1. Arkivë. 
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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

I.Numër:463/01-105626, datë: ___.Tetor 2022. 

 

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, pasi 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: 

_______. Tetor 2022, muarr këtë:  

 

D r a f t :                 
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. 

Për zbatimine këtij Vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Çështje 

Pronësoro –Juridike. 

IV.       Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të MAPL-së, si dhe 7 ditë 

pas publikimit në ueb - faqen zyrtare të Komunës së Pejës. 

 

 

                                                                                          KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                   z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

      1x1. MAPL. 

      1x1. Kryetarit të Komunës 

      1x1. DBF - ca 

      1x1. Arkivë. 
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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

I.Numër:463/01-105785, datë: ___.Tetor 2022. 

 

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, pasi shqyrtoj propozimin 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: 

__. Tetor 2022, muarr këtë:  

D r a f t :                 
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 hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të MAPL-së, si dhe 7 ditë 

                 pas publikimit në ueb - faqen zyrtare të Komunës së Pejës. 

 

                                                                                           KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1. MAPL. 

1x1. Kryetarit të Komunës 

1x1. DBF - ca 

1x1. Arkivë. 
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      N.P.L”AMBIENTI” SH.A                                                                     Komuna e Pejës 
 

 

 

 

DATË/A: 07.10.2022 

REFERENCË:  

PËR/ZA/TO: Kuvendin Komunal Pejë- KPF 

CC: Kryetari i Komunes – z.Gazmend Muhaxheri  

PËRMES/PREKO/THROUGH:  

NGA/OD/FROM: U.D. Kryeshef Ekzekutiv - Diedon Berisha  
                                                                             

TEMA/SUBJEKTA/SUBJECT: Raport për informimin e gjendjes se mbeturinave ne Komunen e 
Pejës 

 

 

 

 Raport Informimi 
  

1. Veprimi i Ndermarrjës 

 
Gjatë periudhës Janar – Shtator 2022 Ndermarrja Ambienti ka operuar ne terë territorin e 
Komunes Pejë-s duke mbledhur mbeturinat dhe menaxhimin e deponimit te tyre, mbledhja 
e mbeturinave eshte përfunduar ne te gjitha hapësirat ku kemi mundur  të kemi qasje 
teknike  dhe operacionale. 
 

2.  Rritja – zëvendësimi i aseteve operuese  
Gjate vitin 2022 Ndermarrja ka bere zëvendësimin e  aseteve te vjetra ekzistuese me asete 
te reja te cilat ndernmarrjes i kane mundësuar te ofroj sherbim shume me cilësor per 
qytetarin. 
5 Asetet te cilat i kemi shtuar ne floten e ndërmarrjen jane te reja dhe shume efikase, ku 3 
asete kane qene zevendesim i aseteve te vjetra dhe shume te zhvlerësuara dhe 2 asete jane 
shtim i kapaciteteve operative te ndërmarrjes  
 
 

3. Potenciali i zgjerimit të shërbimeve 

Në vitin 2022 në zonën e shërbimit të Ambientit kanë ekzistuar rreth 95,900 banorë , 
gjithsejtë rreth 18,825 klient (mesatarisht 5.93 banorë në një amvisëri) sipas shënimeve te 
regjistrit tone te faturimit jane te evidentuar keta klient aktiv:  
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: 
klient të amvisërisë                            17,542 
klient të bizneseve                                2,713 
klient të institucioneve                              89 
Gjithsej klientë                                    20,344 
 

4. Aktiviteti kryesor operativ 

 
Si aktivitet primar për N.P.L “Ambientin” është mbledhja e mbeturinave  në Komunën e 

Pejës, si dhe bartja dhe deponimi i tyre në deponinë e qytetit të Pejës në Sferkë e Thatë. 

Përveç  mbledhjes së mbeturinave N.P.L “Ambienti” kryen edhe disa aktivitete sekondare 

siç  janë : 

Mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen e të gjitha objekteve komunale. 

Planifikim i shtimit te numrit te aktiviteteve për pastrimin e jashtëm dhe te brendshëm te 

objekteve (institucionale dhe banesorë).  

Mirëpo përveç kryerjes së grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave N.P.L “Ambienti” si 

punë shumë me rëndësi operative ka përfunduar nje pjese te planifikimit nga vitet e 

kaluara  per gjetjen dhe aplikimin e sistemeve më efikase për grumbullimin e mbeturinave,  

duke zëvendësuar kontejnerët publik 1.1m3, me kanta 120l për secilin klient veç e veç, që 

të na mundësojnë shërbim ma efikas dhe kualitativ ; 

Në vitin 2022 sidomos në pjesët rurale ne  pjesën e Rugoves si dhe në qytet eshte  kryer 

shërbimi derë me derë dhe atë kryesisht me thasë të plastikës dhe kanta, sepse kjo mënyrë 

e shërbimit është më efikase dhe më e lehtë dhe me e pastër,  

 

Për të ruajtur koston, ne kemi përdorur keto strategji operimi  : 

 Që të angazhojmë maksimum tre punëtorë në një kamion. 

 Do të optimalizohen shpenzimet operative, posaçërisht shpenzimet që kanë të bëjnë 

me karburantet, dhe mirëmbajtjen , nga momenti i furnizimit të kamionëve të ri. Ne 

do ta përdorim metoda te ndryshme të vlerësimit të efikasitetit të secilës ekipe 

grumbulluese te mbeturinave ne teren . 

 Optimalizimi i linjave grumbulluese i filluar në vitin 2022 me eliminimin e 4 pikave 

grumbulluese do të vazhdoj edhe së paku 3 pikave tjerave. 

 Rrisim frekuencën e zbrazjes për kanta 120L, psh. ne do të grumbullojmë më shumë 

mbeturina për kohë të njëjtë.  
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5. Objektivat e realizuara nga ndërmarrja  

 
Objektivat kryesore te ndërmarrjes te cilat jane realizuar gjate vitit 2022:  

 Ofrimi i shërbimeve me të mira në operimin dhe deponimin e mbeturinave 

 Mbrojtja e mjedisit. 

 Menaxhimi i deponisë drejt vetë-qëndrueshmërisë financiare (të shikohet mundësia 

e ndarjes së deponisë si Njësi e veçantë ne kuadër te ndërmarrjes për faktin se 

ekziston mundësia e ndërtimit te një deponie te re nga donatorët e jashtëm). 

 Rritja e numrit te aseteve operuese ( Kamionëve te ri) te ndërmarrjes. 

 Zvogëlimi i shpenzimeve operative. 

 Rritja e shkallës së  inkasimit. 

 Trajnimi i punëtorëve. 

 Organizimi i detyrave dhe orarit të punës për punëtore si dhe menaxhimi i cilësisë . 

 Mbulueshmëria e territorit në zonat e pambuluara me shërbim ( në theks të veçantë 

zona e Rugovës) 

 

 

6. Deponimi i mbetirunave  

Ndërmarrja ambienti gjate periudhes janar –Shtator ka grumbulluar gjithsejt 27,838.7 ton 
mbeturine. 

 

 Numri   Muaji  Pejë 
     Ton/mbeturine 

1 Janar 2825.4 
2 Shkurt 2409 
3 Mars 2757.4 
4 Prill 2846.4 
5 Maj 3057.3 
6 Qershor 3249.2 
7 Korrik 3437 
8 Gusht 3967 
9 Shtator 3290 

10 Tetor   
11 Nëntor   
12 Dhjetor   

      
  Totali 27838.7 
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7. Siguria Financiare 
 

N.P.L. “Ambienti” Sh.A synon siguri financiare të cilën mund ta sigurojë vetëm me realizimin e 

planit të inkasimit (për të cilin duhet të mobilizohen së pari stafi i ndërmarrjes, të gjitha 

strukturat e mundshme komunale te cilat kanë edhe obligim sipas ligjit te ri mbi mbeturinat), si 

dhe të gjenden donatorët për investime (kryesisht ne makineri dhe ne deponi), përndryshe do të 

kemi një siguri të brishtë financiare (me ketë situatë nuk mund të kemi ndonjë investim kapital). 

 

 

Me nderime  

U.D Kryeshefi Ekzekutiv  

Diedon Berisha  
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