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Emri i 

Institucioni

t 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fusha

t në të cilat 

ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt i 

organizatave që do të 

përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetjes 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes 

së thirrjes 

Koha kur 

pritet të filloj 

implementimi 

i 

projekteve/pro

grameve 

Infor

mata 

tjera 

XX

X 

1 DKRS- 

Sektori i 

Kulturës 

(Subvencione) Teatër, 

muzikë  /              

Kultura 

pejane ndër 

vite 

•Realizimi i Suksesshëm i 

manifestimit “Kultura 

pejane ndër vite”,  

•Pjesëmarrje cilësore e 

artistëve dhe masive e 

publikut,  

•Prezantim dhe 

ballafaqimi i vlerave të 

mirëfillta të kulturës dhe 

trashëgimisë shpirtërore 

gjatë viteve, 

•Mbajtja gjallë e emrave 

gjithë artistëve edhe 

përmes vlerësimit të një 

personaliteti që jep 

kontribut në kulturën e 

Kosovës. 

 

•Krijuesit pavarur dhe 

krijuesit rajonal të 

tubuar në klube dhe 

asociacione.  

•Prezantimi i krijuesve 

artit skenik 

•Grupet e seksioneve 

letrare të shkollave 

•Bizniset lokale 

(hotelet, lokalet 

afariste, taksistë, etj) 

•Pjesëmarrësit deri 

2500 individë që do t’i 

shohin prezentimet, 

debatet dhe lojrat 

skenike të aktorëve 

(   Do të   

varet nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike) 

( janar2022) Implemenimi 

i projektit do 

të jetë me 

datën 11-17 

tetor  2022 

xxx 

2  KRS-

Sektori i 

Kulturës 

(Subvencione) Aktivitete 

letrare / 

Manefestimi 

tradicional i 

Takimeve 

Ndërkombët

are Letrare 

Azem 

Shkreli 

2021, 

“edicioni i 

19-të” 

•Prezantim dhe 

ballafaqimi i vlerave të 

mirëfillta të letrave shqipe 

dhe ndërkombëtare, 

•Mbajtja gjallë e emrit të 

poetit Azem Shkreli edhe 

përmes vlerësimit të një 

personaliteti që jep 

kontribut në kulturën dhe 

gjuhën shqipe. 

 

-Krijuesit pavarur dhe 

krijuesit rajonal të 

tubuar në klube dhe 

asociacione tjera 

letrare 

-Prezantimi i krijuesve 

kombëtar dhe 

ndërkombëtar 

-Grupet e seksioneve 

letrare të shkollave 

-Bizniset lokale 

(hotelet,lokalet 

afariste, taksistë, etj) 

( Do të   

varet nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike  ) 

( janar 

2022) 

Implemenimi 

i projektit do 

të jetë me 

datën 23-24 

Maj  2022 

xxx 



 

Buxheti për subvencione të viti 2023 është  216,500.00 € 

 

 Pjesëmarrësit deri 2000 individë që do t’i shohin prezentimet, debatet dhe lojrat skenike të aktorëve 

3 Biblioteka 

“Azem 

Shkreli” 

Pejë 

(Subvencione) Aktivitete 

letrare / 

Panairi i 

Librit Peja 

2022, në 

edicionin e 

8-të  

•Kontakte me Shoqatat 

Botuese të Kosovës, 

Shqipërisë, Maqedonisë së 

Veriut dhe Malit të Zi. 

•Inter-aktiviteti përmes 

komunikimit dhe letërsisë 

•Për përcaktimin e 

pjesëmarrësve në Panair,  

•Prezantimi i vlerave më 

të reja botuese si dhe 

ofrimi i librit. 

Ky panair bashkon të 

gjithë njerëzit që 

merren me letrat 

shqipe: autorët, 

botuesit, lexuesit, 

përkthyesit, 

përfaqësuesit e shtypit 

dhe të medias etj.  

(    varet nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike   ) 

( 

janar2022  

Implemenimi 

i projektit do 

të jetë me 

datën 11-15 

qëshor 2022 

xxx 

4 Biblioteka 

“Azem 

Shkreli” 

Pejë 

(Subvencione) Bibliotekari 

/       

Pasurimi i 

librit në 

Bibliotekën 

“Azem 

Shkreli” 

Pejë, për 

vitin 2021.  

•Buxheti adekuat për të 

pasuruar fondin e librit, 

• Lista e librave detajuar 

sipas kërkesave të 

lexuesve. 

• Prezantimi i vlerave më 

të reja botuese si dhe 

ofrimi i librit anëtarëve të 

Bibliotekës “Azem 

Shkreli". 

Në rritjen e rolit kyç të 

zhvillimit të 

demokracisë, 

zhvillimit ekonomik 

dhe social, të mësuarit 

gjatë gjithë kohës, dhe 

diversitetin kulturor 

dhe gjuhësor. Të 

papunët, të rinjët, 

fëmijët, të moshuarit, 

dhe njerëzit me aftësi 

të kufizuar.  

(  të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike) 

( shkurt 

2021) 

Implemenimi 

i projektit do 

të jetë me 

datën 16 

qëshor 2022 

xxx 

5 Galeria e 

Arteve në 

Pejë 

(Subvencione) Arte vizuele 

/       

Kolonia e 

Artistëve 

Figurativ 

dhe 

Aplikativ- 

Bjeshkatë e 

Zgjerimi i dimenzioneve 

krijuese të artistëve të 

ndryshim të artit figurativ 

dhe aplikativ në 

përgjithësi, jo vetëm nga 

Kosova por edhe më 

gjërë. Pro ashtu synohet 

një bashkëpunim me 

•Krijuesit pavarur dhe 

krijuesit rajonal të 

tubuar në klube dhe 

asociacione të artistve 

•Prezantimi i krijuesve 

artit 

•Grupet e seksioneve 

të shkollave të artit 

(  të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

( 

janar2022

) 

Implemenimi 

i projektit do 

të jetë me 

datën 25-30 

gushtë 2022 

xxx 
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Bardha- 

Pejë 2022 

koloni të tjera të niveleve 

më të larta kombëtare dhe 

ndërkombëtare.  

•Krijimi i veprave artistike 

si vlerë kapitale - artistike. 

• Bashkëpunimi me koloni 

të tjera në vend dhe më 

gjërë. 

• Bizniset lokale 

(agjensionet, hotelet, 

lokalet afariste, 

taksistë, etj)        

•Pjesëmarrësit deri 10 

000 individë që do t’i 

shohin ekspozitën.   

Publike  ) 

6 Muzeu i 

Pejës 

Subvencione 

 

Trashëgimia 

Kulturore 

“Shënimi i 

Ditës 

Ndërkombët

are të 

Muzeve” 

Promovimi i Trashëgimisë 

Kulturore të Pejës 

 të   varet nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

 

 Gjatë vitit 

2022 

xxx 

7  Kori 

Siparantum 

Subvencione 

 

 Zhvillimi i 

Muzikës 

korale ne 

vend dhe 

jashtë vendit 

 Prezantimi i vendit ne 

arenën ndërkombëtare. 

   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

 Gjatë vitit 

2022 

xxx 

8 Muzeu i 

Pejës 

Subvencione 

 

Trashëgimia 

Kulturore 

arkeologjike 

“Dita 

Ndërkombët

are e 

Arkeologjis

Promovim i pasurisë 

arkeologjike të qytetit të 

Pejës 

   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

Janar 

2022 

Tetor 2022  
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ë” të Thirrjes 

Publike 

9 Centar za 

prava 

manjinskih 

zajednica, 

CRMC, 

Gorazdeva

c 

Subvencion Prava 

manjinskih 

zajednica 

Promocija i zastita prava 

manjinskih zajednica 

 

   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

 Janar 

2022 

April 2022 xxx 

10  

SHL

T-

Rugo

va   

 
 

Subvencion TAFISA  

Portugali  

Lojërat 

popullore  

ndërkombëtare 

 

Prezantimi ndërkombëtar i 

vlerave kulturore   

   

të   varet nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

18-24  

Qershor 

xxx 

11 SHLT-Rugoa Subvencion Lojnat 

Tradicionale 

ne Rugove 

Prezantimi   i vlerave të 

trashëgimisë kulturore   

   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

 Janar 

2022 

korrik  

12 OJQ=ANI

BAR 

Subvencion Festivali 

“ANIBAR” 

Krijimtari Filmike.    të   varet 

nga  

vlerësimi 

 Jana 2022 Korrik  
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ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

13  Peja Kitar 

Fest 

Subvencion Realizimi i  

Festivalit  

Ndërkombët

ar të Kitarës 

Kultivim dhe prezantim i 

vlerave të kitarës 
    të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

Shkurt -

dhjetor 

 

14 Kori i 

Grave 

Subvencion Realizimi i 

planit 

vjetor. 

Kultivimi dhe prezantimi i 

këngës korale nga femrat. 
   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

Shkurt-dhjetor  

15 Shoqata e 

Krijuesve 

Letrar 

Subvencion Realizimi i 

planit vjetor 

Kultivim dhe prezantimi i 

artit të t’ shkruarit. 
   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Janar 

2022 

Shkurt-dhjetor  
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Formular për përgatitjen e Planit Vjetor i Mbështetjes Financiare Publike për Organizatat Jo-Qeveritare 

 

 

 

 

18 Sektori i rinise Subvencion Realizimi i planit 

vjetor duke u bazuar 

ne 5 politikat rinire 

Pjesemarrje te rinise, 

Edukim joformal, 

Shendetesi, punësim 

dhe kulture,sport e 

rekreacion 

Organizatat qe 

kane 

fusheveprimtarin 

fuqizimin e rinise 

dhe qe bazohen 

ne politikat e 

rinise. Perafert 

organizatat qe do 

(   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

xxx 

Publike 

16 OJQ-Teuta subvencion MUZA E 

ALPEVE 

Kultivim dhe prezantimi i 

artit të t’ shkruarit 
   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

Janar 

2022 

 qershor  

17 BOKUD-

Djerdan 

Subvencion Realizimi i 

planit vjetor 

Kultivimi dhe prezantimi i 

kulturës boshnjake 
   të   varet 

nga  

vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas 

rregullave 

dhe kritereve 

të Thirrjes 

Publike 

 Shkurt -

dhjetor 
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te përzgjidhen do 

te jene kryesisht 

10 – 15 

organizata 

19 Qendra 

Kutlurore e 

Rinise Peja 

Subvencion Sektori i rinise- 

Pjesemarrje te rinise 

Fuqizimi dhe 

promovimi i  rinise, 

përgatitja e te rinjeve 

per tregun e punës 

përmes programeve 

edukative si dhe 

promovimi përmes 

artit. 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

20 Youth 

Innovation 

Center Peja 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Projekte sipas 

politikave te rinise 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

21 Keshilli i 

Veprimit Rinor 

Lokal Peje 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Projekte sipas 

politikave te rinise, 

kryesisht promovim 

te ligjeslacioneve te 

rinise, promovim te 

vullnetarizmit dhe 

bashkëpunim me 

OJQ lokale 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

22 Era Group Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Edukim mbi mbrotje 

te mjedisit dhe 

shkathesive te tjera 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 
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23 Peja Rock 

School Musical 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Promovim te muzikës 

rock si dhe 

përzgjedhja e 

talenteve te rinje, 

pjesëmarrje ne 

evenimente te 

ndryshme dhe 

garuese. 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

24 YMCA Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Fuqizim te 

Lidershipit dhe 

projekte edukative 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

25 OJQ ALDA subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Promovim te rinjeve 

multietnike  

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

26 OJQ Fuqizimi i 

dituris 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Edukim joformal, 

trajnime per nxënës 

se shkollave te 

mesme dhe student.  

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

27 OJQ Furumi 

per Zhvillim 

dhe Integrim 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Edukim joformal, 

krijimi i klubeve te 

debatit, hulumtime etj 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 
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28 OJQ Roma 

Versitas 

Kosovo 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Fuqizimi i 

komuniteteve, 

trajnimi per edukim 

akademik, punësim 

etj 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

29 OJQ (te 

komunitetit 

boshnjak) 

Subvencion Aktivitetet te parapara 

sipas planit te tyre te 

punes 

Fuqizimi dhe 

promovim te 

komuniteteve 

boshnjake 

 ( Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

30 Projekte 

individuale 

Subvencion Projekte shkollore Pjesemarrje te rinise 

dhe promovim te 

punës vullnetare 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

31 Projekte 

individuale 

Subvencion Projekte shkollore Gara sportive 

shkollore, klube te 

debateve ne forme 

garave shkollore 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

32 Projekte 

individuale 

Subvencion Projekte shkollore Promovim te kulturës 

përmes garave per 

art, vallëzim dhe 

rekreacione tjera 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve të 

Thirrjes Publike) 

Jana

r202

2 

Mars – 

Dhjetor 2022 

 

33 Projekte 

individuale 

Subvencion Projekte shkollore Motivim i te rinjeve 

përmes storjeve te 

 (   Do të   varet 

nga  vlerësimi 

Jana

r202

Mars – 

Dhjetor 2022 
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suksesit ikomisioneve 

sipas rregullave 

dhe kritereve  

 

Thirrjes Publike) 

2 

 

 

 

34 

 

 

 

Projektet e 

klubeve  

 

 

 

Thirje 

Publike per 

subvencion  

 

 

 

DKRS (Sektori  Sport 

në Komunën e Pejës u 

bënë thirrje të gjithë 

Individëve, Klubeve, 

Shoqatave dhe OJQ-ve 

të regjistruara në 

Republikën e 

Kosovës, programi i 

punës i të cilave është 

i fokusuar e fushat 

sportive, të aplikojnë 

për mbështetje 

financiare për 

projektet që 

kontribuojnë 

në zhvillimin dhe 

masivizimin e sportit 

dhe organizimin rinor 

gjithnjë duke u 

bazuar në politikat 

programore të DKRS 

( Sektori për 

Sport, në Komunën e 

Pejës. 

 

 

Klubet, shoqatat,  dhe 

OJQ – të, mund të 

aplikojnë me një 

project që 

kontribuojnë në 

organizimin e 

fushave rinore - 

sportive, përmes 

aktiviteteve si më 

poshtë: 

Masivizim i sportit; 

Ngritja e kapacitetit 

në fushën e sportit;  

 

 

 

Masovizim i 

sportit; 

Ngritja e 

kapacitetit në 

fushën e sportit; 

 

 

 

Vlera totale e 

planifikuar e 

thirrjeve për 

subvencione për 

këtë vit është 

50.000.€ (Euro). 

  

 

 

 

Jana

r  -

Dhje

tor  

 

 

 

Janar  -

Dhjetor 
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  Subvencion       xxx 

  Subvencion        

  Subvencion        

  Subvencion        

  Subvencion        

  Subvencion        

  subvencion        

  Subvencion        

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nr

Klasifikimi i 

produktit (2 

shifrat e para 

nga FPP)

Përshkrimi i Kontrates

Vlera e 

parashikuar e 

kontratës

Data e 

parashikuar e 

fillimit të 

prokurimit

1

Renovimi i Teatrit "Istref 

Begolli"faza finale 100,000.00 €

2
Renovimi i Galerise se 

Arteve 30,000.00 € SHKURT

3

Ndertimi i fushes se 

futbollit ne Baran, faza 

finale 150,000.00 €

4

Instalimi i ngrohjes 

qendrore dhe ventilimit 

ne Palestren Karagaq 400,000.00 € SHKURT

5
Ndertimi I Palestres ne 

Zahaq

300,000.00

6

Ndertimi I tribunave ne 

stadiumin e 

Vitomerices

30,000.00 €

1,010,000.00 €

Investimet Kapitale 2023

Total Buxheti

PLANI I AKTIVITETEVE KULTURORE

 

Takimet e Diaspores në Malaj të Memoriali i "Dr. Ibrahim Rugoves"

Takimet e Diaspores në Vitomiricë të Komunitetit Boshnjak

Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Animuar "ANIBAR"

Lojërat Tradisionale "Rugova"

Takimet Kulturore "Jusuf Gervalla"

Kolonia e Artistëve "Bjeshkët e Bardha"

 Kultura Pejane Nder Vite -

 Festivali "Peja Lule e Dukagjinit

PLANI I PUNES NË DREJTORINË PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 2023

Përveç aktiviteteve të cilat janë parzaqitur në tabelat më poshtë, drejtoria për kulturë, rini dhe sport 

do të angazhohet në maksimum me burimet njerëzore që ka në dispozicion, me pajisjet dhe 

objektet, me mbështetje tkenike dhe financiare për të mundësuar realizimin e festivaleve dhe 

ngajrjeve të tjera të rëndësishme për Pejën siq janë: 

Takimet Ndërkombëtare Letrare "Azem Shkreli" 

Festivali i Monodramës "Mono Akt" 



Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

1 Muzeu në valixhe
Muzeu i 

Pejës

2 Shfaqje  teatrore
Teatri Istref 

Begolli

3
Shënimi i ditës së 

Pavarësisë 17 Shkurtit

Qendra 

Kulturore 

Peja

4 Promovim libri

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

5
Program Kulturor-

Artistik

QMP 

Novosellë

6 Ekspozit kolektive
Galeria e 

Arteve

7
Koncert baleti me 

fëmijë

Qendra 

Kulturore  

Rinore 

8 Ore letrare
SH.K.Vitom

erice

9 Ekspozitë kolektive
Galeria e 

Arteve

10 Dita boterore e librit

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

11
Dita nderkombetare e 

librit per femije

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

12
Java e bibliotekes se 

Kosoves

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

13 Tribunë tematike 

Qendra 

Kulturore 

Peja

14 Prill

Zhvillimi i procedurave 

për ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave

15 TNL "Azem Shkreli"

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli" 

Përshkrimi i aktivitetit

Prezantimi i trashgëmisë kulturore 

në shkolla dhe bashkësi lokale

Tri premiera dhe 15 Repriza të 

shfaqjeve të teatrit dhe  shfaqjesë 

mysafire

Koncerte, aktivitete letrare,  tribuna 

letrare

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

Promovim i librit të  

Këngë, valle, recitime dhe humor te 

pergaditura nga nxenset e 

E realizuar nga shoqata e arteve 

figurativ dhe aplikativ

I pergaditur nga grupi i baletit te 

prof.Tasim Dajqi

E realizuar nga lexuesit e 

biblotekes-zgjedhja e lexuesit te viti 

Ore letrare, tribunat tematike, 

promovim librash, ndarje çmimesh 

program artistikMaj

Janar - Dhjetor

Shkurt

Mars

Ekspozitë nga krijueset e Pejes

Ore letrare nga lexuesit e 

biblotekes dhe vizit e organizuar 

nga shkollat

Shenimi i kesaj date me karvanin 

poetik per femije (ore letrare)

Simpozium, tribunë me Ligjerues 

nga bibloteka kombetare e 

Kosoves

Turizmi kulturore ne Peje 2000-

2022, do të angazhohen ligjerus të 

zgjedhur



16
Dëgjim Publikme 

Organizatat e Kultures

Sektori i 

Kultures

17
Shenimi i ditës së 

çlirimit "16 Qershorit"

Qendra 

Kulturore e 

Rinisë

18 Shfaqje për femijë 

Teatri 

"Istref 

Begolli"

19
Ekspozitë e 

trashegimisë kulturore

Muzeu i 

Pejës

20 Program Kulturor

Kompleksi 

"Haxhi 

Zeka"

21 Panairi i Librit

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

22
Lojrat Tradicionale 

Rugova 2020

Muzeu i 

Pejës

23 Simpozium

Qendra 

Kulturore 

Peja

24
Ditët e Trashëgimisë 

Evropiane 

Muzeu i 

Pejës

25 Kolonia e Artistëve 
Galeria e 

Artëve

26 Takim me poetin

Biblioteka 

"Azem 

Shkreli"

27 Ekspozitë Kolektive
Galeria e 

Arteve

28
Ditët Kulturore Jusuf 

Gërvalla

Qendra 

Kulturore 

Peja

29 Arti Rinor  DKRS

30
Dita Ndërkombëtare e 

Arkeologjisë

Muzeu i 

Pejës

32 Tribunë tematike DKRS-Peja

33 Program Kulturor
QMP 

Novosellë

34
Koncert i Baletit me 

Fëmijët e Pejës

Qendra 

Kulturore 

Peja

Korrik

Shtator

Tetor

Nëntor

Maj

Qershor

Ftohen organizatat kulturore për të 

paraqitur nevojat dhe kërkesat e 

tyre

 

Aktorët e Teatrit do të realizojnë 

këtë shfaqje për shkollat fillore 

komuna Pejë

Ligjeratë dhe ekspozitë

Kampingu i artistëve kombëtar dhe 

ndërkombëtar

Debat për krijimtarinn e Sejdi 

Berisha

Prezantimi i punimeve nga kolonia 

e Artistëve 

Aktivitete Kulturore, ekspozitë etj

Realizohet më nxënësit e shkollave 

(Te drejtat e fëmijeve)

Program Kulturor: Kenge, valle etj

Ekspozitë shitëse nga Shtepitë 

botuese Kosovë, Shqipëri

Prezantimi i trashëgimisë Kulturore 

përmes vallëve, këngëve, 

Koontributi i diasporës, në 

zhvillimin dhe valorizimin e kulturës 

dhe sportit 

Aktivitete Kulturore garues më 

Ekspozitë e eksponateve 

arkeologjike

28 Nentori fillet e pavërsisë së 

Kosovës, ligjërojnë Jahja Drançolli, 

Koncert artistike me këngë dhe 

valle, recitime

Koncert i realizuar nga grupi i 

baletit Tasim Dajçi



35 Koncert Artistik

Qendra 

Kulturore e 

Rinisë Peja

36 Program Kulturor
Sh.K. 

Vitomiricë

37 Diskutim Publik  DKRS

38
Takim vjetor me 

Organizatat Kulturore 

Sektori i 

Kulturës 

dhe 

Qendra 

Kulturore 

Peja

Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

1
Mars

Diskutim publik me 

klubet sportive

Sektori i 

Sportit

2

Prill

Zhvillimi i procedurave 

për ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave
3

Korrik
Diskutim publik me 

klubet sportive

Sektori i 

Sportit

4

Gusht

Ndeshja Reviale në 

mes të veteranëve nga 

Diaspora dhe Peja

Sektori i 

Sportit me 

Drejtorin e 

integrimeve 

evropiane 

5
Gusht

Open Fun Football Sektori i 

Sportit

6
Tetor

Panairi i Sportit Sektori i 

Sportit

7
Dhjetor

Shpallja e sportistit te 

vitit

Sektori i 

Sportit

Nr Muaji Emri i Aktivitetit Institucioni 

1
Janar

Pergatitja e planit te 

punes per vitin 2020

DKRS - 

S.R

2
Janar

Pergatitja e procesit 

per subvencione

DKRS - 

S.R

3 Janar - Dhjetor Movie Night Q.R

Nëntor

Dhjetor

Shka, Fakultetit i Arteve dega 

muzikë, Shkolla e Muzikës

Këng Valle, recitime etj

Sfidat dhe sukseset e Kulturës pas 

Shpërndarja e mirënjohjeve 

faleminderuese për koontribuesit 

në Kulturë

Do të ftohen përfaqësuesit e 

klubeve sportive, sportistët dhe 

Pershkrimi i aktivitetit

Pershkrimi i aktivitetit

Pergatitja e planit te punes per vitin 

2022

Pergatitja e thirrjes publike per 

subvencione, takime te 

Cdo muaj shfaqet nga nje film. 

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

1.Diskutim publik me sportistët nga 

Diaspora              2. Të Ndryshme

Ndeshja reviale në mes të 

veteranëve nga Diaspora dhe Peja 

që organizohet nga DKRS dhe 

Shoqata e veteranëve të futbollit, 

ndeshja  zhvillohet ne stadiumin e 

qytetit "Shahin Haxhiislami".
Në bashkëpunim midis Komunes 

se Pejës nën organizimin e 

Këtë Panair e organizon DKRS  në 

bashkëpunim me Komitetin Olimpik 

Ceremonia zyrtare Peja shpall 

sportistin e Vitit 2020, në këtë 

PLANI I AKTIVITETEVE SPORTIVE

PLANI I AKTIVITETEVE RINORE



4

Shkurt

Sesion Informues mbi 

ndarjen e 

subvencioneve me 

OJQ-te

DKRS - 

S.R

5 Shkurt, Prill, 

Qershor, Tetor, 

Dhjetor

Klubi i leximit Q.R

6
Shkurt - Maj

Local Path 1 - Street 

Art

DKRS - 

S.R

7
Shkurt - Qershor

Success telling stories - 

Mrika

DKRS - 

S.R

8
Mars - Maj

Local Path 1- Valide DKRS - 

S.R

9
Mars, Shtator

Edukim joformal per te 

rinje

Q.R

10
Mars - Prill, 

Nentor - Dhjetor

Sip & Paint DKRS - 

S.R

11
Mars - Shtator

Local Path 2 - Achieve DKRS - 

S.R

12 Prill Biblosmia Q.R

13

Prill

Zhvillimi i procedurave 

për ndarjen e 

subvencioneve

DKRS, 

Komisioni 

per 

vlerësime, 

zyra e 

kryetarit, 

drejtoria e 

financave
14

Maj
Takim me te rinjte DKRS - 

S.R

15 Qershor Green Hero Q.R

16
Qershor - Janar 2021

Local Path 2 - Street 

Art

DKRS - 

S.R

17
Gusht

Street Art (4rd edition) DKRS - 

S.R

18
Tetor - Mars 2021

Local Path 3 - Achieve DKRS - 

S.R

19
Tetor

International Event 

(Peje) - Achieve

DKRS - 

S.R

20

Nentor

Hartimi i strategjise 

komunale per rini 2021 

- 2024

DKRS - 

S.R

21
Dhjetor

Dhuro dhe gezo DKRS - 

S.R

22
Dhjetor

Vullnetari i vitit DKRS - 

S.R

Takim Internacional me partner te 

projektit Achieve me teme Refimi i 

Hartimi i strategjise komunale per 

rini per vitin 2021 - 2024 me OJQ-

te rinore, Qendrat Rinore, Unionet 

Aktivitet bamirese per femijet 

skamnor. Takime me shkollat fillore 

Shperndarje te certifikatave per 

vullnetaret me te suksesshem te 

Takim me te rinjte duke diskutar 

mbi problemet e rinise dhe per 

Mbjellje te luleve dhe fidaneve me 

Punetori me nxenesit e shkollave 

fillore ne fushen e artit rrugor duke 

Takim me nxenesit e shkolles se 

artit dhe punim te grafitit ne 

Takim me te rinje mbi promovimin 

e kulturave te ndryshme te 

Trajnim mbi ngritjen e kapaciteteve 

te te rinjeve dhe pergatitjen e tyre 

Klase arti ne grup per pikture te 

shoqeruar me pije dhe embelsira 

në nje ambient argetues, duke 

Takim me te rinje mbi promovimin 

e kulturave te ndryshme te 

Takim me te rinje, diskutim mbi 

Grumbullimii kërkesave, shqyrtimi i 

kërkesave, lëshimi i 

rekomandimeve, nxjerrja e 

vendimeve dhe procedimi i 

transfereve

Sesion Informues i OJQ-ve rinore 

qe jane te regjistruar ne data bazen 

e sektorit te rinise, duke prezantuar 

edhe rregulloren mbi subvencione 
Takim me te rinje, diskutim mbi 

librat e lexuar dhe autoret vendor 

dhe te jashtem dhe lexim te disa 

Anketim online me qytetaret e 

Pejes per zgjedhjen e lokacionit per 

Takim me nxenesit e shkollave te 

mesme te K.Pejes me alpinisten 

Takim me qytetaret e Pejes duke 

diskutuar qytetarin aktive ne baze 
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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 

Drejtoria për Administratë – Directorate for Administration – Direktorat za Administraciju 

 

 

  

Data/Date/ Datum; 

 

21.12.2022 

 

 

   Për / To/Za : 

 

  

 Zyrës se Kryetarit  

 

   Nga /From/ Od 

   

 

 Drejtoria e Administratës  

 

 Lënda/Subject/Tema:  

 

 

 Plani i punës për vitin 2023    

                                               

 

Drejtoria për Administratë 

 

Drejtoria për Administratë mbulon 8 (Tetë) Sektore: 

 

1. Gjendja civile   

2. Qendra për shërbim të qytetarëve 

3. Zyra ligjore 

4. Përkthim dhe lekturim 

5. Teknologji informative 

6. Logjistikë 

7. Mjeteve themelore (pasurisë komunale) 

8. Arkiva 
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 Planifikimi i punëve për vitin 2023 nga Sektorët është: 

 

SEKTORI - GJENDJA CIVILE 

 

 

1.Aktvendime për regjistrim me vonesë ne RTHL                                                             250 

2Aktvendime për regjistrim me vonesë në RTHV                                    400 

3.Aktvendime për korrigjime të emrit/mbiemrit                                                                     400 

4.Vendime për ndërrim të emrit/mbiemrit                                     200 

5.Regjistrime në RTHL-ve                                                                                                      2500 

6.Registrime në RTHV-ve                                                                                                       1500 

7.Regjistrime në RTHM-ve                                                                                                      1200 

8.Lëshuarje certifikata të lindjes                                                                                      40000 

9.Lëshuarje ekstrakte të lindjes                                                                                             65000 

10.Lëshuarje certifikata të kurorëzimeve                                                                                                   20000 

11.Lëshuarje certifikata të vdekjes                                                                                                      7000 

12.Lëshuarje certifikata të statusit martesor                                                                                          3000 

13.Lëshuar certifikata të vendbanimit                                                                                                     5000 

14.Lëshuar certifikata të shtetësisë                                               1500 

15.Lëshuar deklarata të Bashkësisë Familjare                                                                      12000 

16.Lëshuar vërtetime nga Arkiva                                                                                                      2500 

17. Aplikime për tu liruar nga shtetësia e Kosovës                                               200                                                                                              

18. Aplikime për ta fituar shtetësinë e Kosovës                                                                                          100 

19.Dergim i raporteve për lindje Statistikës                                                                                                     2500 

20. Dërgim i raporteve për vdekje Statistikës                                                                                          1500 

21. Dërgim i raporteve për Kurorëzime Statistikës                                                                                         1200 

22.Lëshuarje certifikata të vendqëndrimit                                                                                              300 

 

Në total nga zyrtarët dhe e-kiosku planifikohet  te jepen shërbime:………………………………………………….. 168.250 

Nga gjitha këto shërbime parashikojmë të realizohet shuma prej:                             168,200,00 € 
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SEKTORI - QENDRA PËR SHËRBIM TÊ QYTETARËVE 

 

Pranimi i lëndëve sipas kërkesave nga secila Drejtori, aprovimi i lëndëve nga Drejtoria për Administratë, 

Kërkesa të tjera të cilat i cakton Drejtoria. 

 

 

 

 

SEKTORI - ZYRA LIGJORE 

- Zyra Ligjore në bazë të kërkesë së juaj të parashtruar, si me poshtë ka listuar planin e punë për vitin 

2023. 

- 1.Ngritja e kapaciteteve përmes trajnimeve dhe pjesëmarrje në seminare të organizohen nga Ministria e 

Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Punëve të Brendshme, Organizata e Sigurisë dhe 

Bashkëpunimit Evropian dhe Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjore në kuadër te AKK-së. 

- 2.Shkëmbimi i përvojave më të mira më zyrtarët ligjor respektivisht më shefat e zyrave ligjore të 

komunave të Republikës së Kosovës lidhur më zbatimin e ligjeve sektoriale dhe akteve nënligjore. 

- 3.Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me të gjitha zyrtarët ligjor të Shërbimit Civil Komunal. 

- 4.Ofrimi i ndihmës juridike të sektorëve të drejtorive të Komunës lidhur më zbatimin e ligjit dhe akteve 

nënligjore sektoriale. 

- 5.Evidentimi i ligjeve dhe akteve nënligjore të cilat e obligojnë Komunën në zbatimin e tyre. 

- 6.Shqyrtimi i të gjitha projekt akteve të cilat propozohen nga drejtoritë respektive në realizimin e 

kompetencave vetanake apo të deleguara. 

- 7.Konsultimi në aspektin juridik për Kryetarin e Komunës dhe Kryesuesin e Kuvendit. 

- 8.Angazhime tjerat eventuale të deleguar nga Drejtori i administratës dhe raportimi 3 mujor, 6-mujor, 9 

mujor dhe 12 mujor. 
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SEKTORI - PËRKTHIM DHE LEKTURIM 

 

 

 

 

 

 

Prioriteti I Avancimi  profesional për zbatimin e Ligjit mbi përdorimin e gjuhëve zyrtare në komunë 

Objektiva I Ngritja e kapaciteteve për përkthyes përmes trajnimeve dhe pjesëmarrjes në seminare që 
organizohen nga komuna, Qeveria, Ministria apo organizata e ndryshme ndërkombëtare.  

Aktiviteti 1 Trajnime, Seminare, Punëtori. 

Aktiviteti 2 Shkëmbimi i përvojave të mira  në mes të përkthyesve të komunave të Kosovës si dhe të 
vendeve  fqinje si dhe vendeve të BE-së lidhur me praktikat e përdorimit të gjuhëve zyrtare në 
administratën lokale. 

Objektiva 
II 

Bashkëpunimi me institucionet qendrore dhe zbatimi i Ligjit mbi përdorimin e gjuhëve 
zyrtare në Kosovë si dhe Rregullores komunale për përdorimin e gjuhëve zyrtare. 

Aktiviteti 1 Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve me të gjitha Drejtoritë komunale lidhur me 
zbatimin e ligjit mbi përdorimin e gjuhëve zyrtare. 

Aktiviteti  
2 

Zbatimi në praktikë i Rregullores mbi përdorimin e gjuhëve zyrtare në komunë. 

Aktiviteti 3 Bashkëpunimi me Kolegjiumin e përkthyesve të komunave të Kosovës në realizimin e detyrave 
dhe obligimeve. 

Prioriteti II Strategjia e punëve në përkthim në secilën Drejtori. 

Objektiva 
III 

Njoftim me Ligjin mbi përdorimin e gjuhëve zyrtare dhe me Rregulloren e komunës mbi 
përdorimin e gjuhëve zyrtare, implementimi dhe zbatimi i saj i përgjithshëm.  

Aktiviteti 1 Dërgimi i dokumenteve përmes shërbimit digjital, përkthimi, kthimi dhe shpërndarja deri të 
pala. 

Aktiviteti 2 Komunikimi në mes të drejtorive dhe Zyrës se përkthimit. Komunikimi zyrtar.  Komunikimi 
digjital pa pasur nevojë që pala të jetë ndërmjetëse në këtë proces. 

Aktiviteti 3 Përkthimi i të gjitha Rregulloreve dhe akteve tjera normative që i miraton Kuvendi i Komunës. 
Rregulloret dhe vendimet e ndryshme që qytetarët të jenë të informuar mbi punën e Komunës 
në përgjithësi. 

Aktiviteti 4 Bashkëpunimi me donator dhe partnerët tjerë në fushën e përkthimeve.  

Aktiviteti 5 Përkthimi i të gjitha dokumenteve dhe akteve tjera te të gjitha drejtorive dhje organeve të 
komunës të cilat vijnë në Zyrën e përkthimit. 
 
Përgatitja e Raportit vjetor të punës dhe realizimi i Planit vjetor të paraparë. 
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SEKTORI – TEKNOLOGJI   INFORMATIVE 

 

Planifikimi i punëve nga Sektori për Teknologji Informative për vitin 2023 
 

 
Objektiva 1:                    

 
Ngritja e kapacitetit të stafit nga sektori për Teknologji Informative 

 

 
Aktiviteti 1 

Seminare, trajnime dhe punëtori - Avancimin e shërbimeve elektronike, Digjitalizim i 
brendshëm dhe Digjitalizimin e jashtëm dhe trajnimi i SHCK-al 

 
Aktiviteti 2 

Vizita pune në vendet fqinjë, vizita ne Komunat e Kosovës - Shkëmbimi i përvojave, e ne 
shërbim të futjes se ideve dhe përvojave të reja në funksion 

 
Objektiva 2: 
 
Trajnime te stafit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji, licencimi i tyre, përmirësimi i punës me 
aplikacione dhe rregullorja për Teknologji Informative 

 
 
Aktiviteti 1 

Microsoft Imagine Academy - Trajnim dhe avancimi i stafit ne shkolla, si fazë testuese në 6 
shkolla. 

 
Aktiviteti 2 

Bashkëpunimi dhe koordinimi me ministrinë e Administratës publike  - trajnimet e stafit për 
punën me aplikacione online, përmirësimi i sigurisë së aplikacioneve 

 
Aktiviteti 3 

Nxjerrja e Rregullores për Teknologji Informative - Qartësimi dhe ridefinimi i pozicionit të 
Sektorit për Teknologji Informative, detyrat dhe përgjegjësitë 

 
Objektiva 3: 

 
Avancimi i Teknologjisë dhe rritja e kapacitetit për ruajtjen e te dhënave 

 
 
Aktiviteti 1 

Blerja e serverit për ruajtjen e te dhënave - Rritja e kapacitetit për ruajtjen e te dhënave dhe 
siguria e te dhënave, rreziku me i vogël i humbjes se te dhënave. 

 
Aktiviteti 2 

Smart City (Qyteti i mençur) - Modernizimi dhe funksionimi i sistemit për monitorim dhe 
veprim, monitorimi i sistemeve elektronike ne gjithë qytetin, informacionet e shpejta, lehtësim 
dhe vetëdijesim për qytetarët. 

 
Aktiviteti 3 

Krijimi i bazave te dhënave – Krijimi i bazave te dhënave sipas kërkesave qe i drejtojnë 
Drejtoritë përmes Drejtorisë për Administratë. 

 
Aktiviteti 4 

Blerja e kompjuterëve - blerja dhe zëvendësimi i kompjuterëve të vjetër me të ri, ndikimi direkt 
në përmirësimin e shërbimeve, shpejtësia e zbatimit të planit të punës. 
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SEKTORI - LOGJISTIKË 

- Blerja e veturave të reja 

- Pranim për punëtor shtëpiak për mirëmbajtjen e objektit dhe zyrën e vendit 

- Tender për sigurimin dhe regjistrimin e automjeteve 

- Tender për furnizimin me material shpenzues për gjitha drejtoritë        

- Tender për furnizim dhe mirëmbajte të objektit (pastrim)      

- Servisimi i automjeteve dhe mirëmbajtja e tyre  

- Furnizimi me derivate për nxehje qendrore sipas nevojës 

- Tender për furnizimin e punëtoreve të sigurimit  

- Tender për servisimin e nxehjeve qendrore dhe klimave  

- Formimin e komisionit për asgjësimin e kompjuterëve dhe printerëve nga depoja 

- Tender për shitjen e veturave të cilat janë jashtë përdorimit. 

- Tender për mirëmbajtën e ashensorëve  

- Pagesat e furnitorëve si mbikëqyrës i kontratës nga zyra e prokurimit 

- Menaxhimi i transportit për klubet e ndryshme me lejen nga Drejtoria e Administratës  

Si dhe punë të tjera te caktuara  

 

SEKTORI - MJETEVE THEMELORE (PASURISË KOMUNALE) 

Nr  
Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës duhet të behën sipas planit të 
prokurimit, bazuar ne buxhetin e parapare për investime kapitale për vitin 2023 

Muaji i realizimit përfshirë 
edhe procedurën e 
prokurimit  

1 Shpenzimet  Komunale Dhjetor 22’-Nentor 23’ 
 Përcjellja, pagesa si dhe raportimi lidhur me të  gjitha  shpenzimet që bëhen 

në  objektet  komunale (rrymë, ujë, tel. fixe, tel. mobile, mbeturina, 
shpenzimet. postare etj.) 

 

2 e-Pasuria, Sistemi i Menaxhimit te Pasurisë Komunale Janar-dhjetor 23’ 

 -Regjistrimi  i  pasurisë  jo  kapitale  (aseteve) hyrje -  dalje  për  secilën   
drejtori(ngarkim-shkarkim). 
-Regjistrimin  e   materialit  shpenzues (  hyrje  -  dalje )për të gjitha   
drejtoritë komunale. 

Janar-dhjetor 23’ 

3 Përcjellja  dhe evidentimi  I shpenzimeve  të OJQ-ve  dhe org.tjera të cilat 
janë  në kuadër  të    objekteve  komunale. 

 

4  Evidentimi i shpenzimeve komunale ne data bazën e shpenzimeve Janar-dhjetor23’ 

5 Kryen edhe punë tjera të kësaj natyre sipas nevojës dhe kërkesë së Drejtorit, 
të cilit I përgjigjet për punën e vetë. 

Janar-dhjetor23’ 
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SEKTORI - ARKIVA 

Sektori Arkivës për  periudhën kohorë 1 vjeçare  ka planifikuar për ti kryer të gjitha detyrat e punës të cilat janë 

në përgjegjësi dhe fushëveprim i  kësaj zyre. 

Kjo zyre planifikon për ti kryer punët duke u përkujdesur  në zbatimin e ligjeve të aprovuara dhe harmonizimi i 

akteve të ndryshme me Ligjin Nr04/L-088 për Arkivat  Shtetërore ,Ligjit Nr.04/L- 184 për Administrimin e 

Punës në Zyre dhe  të Rregullores  MAP Nr. 01\2015 për shenjat unike të klasifikimit të dokumenteve  dhe 

afateve e ruajtjes së tyre. Dhe për një përudhe 12 mujore  ka për tu  munduar për të arritur këto objektiva të cilat 

edhe i përcakton vendi i punës, siç janë detyrat për pranimin ,evidentimin dhe kontrollimin  radhitjen e lëndëve 

,akteve, klasifikimin dhe arkivimin ,ruajtjen dhe mbajtjen e evidencës e lende  arkivore ,ndarjen e materialit dhe 

kemi përcjellë edhe afatin ligjor të ruajtjes së tyre. 

Për vitin 2023 kemi planifikuar për ti pranuar të  gjitha dokumentet që kanë për tu dorëzuar për në Zyre për 

Arkivimin Fizik  të Lendeve dhe për ti kryer  , në afat, me kohë dhe pa ndonjë vonesë. Dokumentet/Lëndët dhe 

materialë të ndryshme nga të gjitha Drejtoritë e Komunës së Pejës Prej muajt Janar gjer në Shtatorë të vitit 

2023, kane për tu   Pranuar /Arkivuar /dhe Asgjësuar  Lëndë duke hartuar Procesverbale për këto dokumente 

duke u bazuar ne Rregulloren  MAP Nr. 01\2015 për shenjat unike të klasifikimit të dokumenteve  dhe afateve e 

ruajtjes së tyre si edhe kemi punuar Vendime për Qasje ne Dokumente Publike  duke u mbështetur në Ligjin për 

Qasje në Dokumente Publike [Ligjit nr. .06/L -081] në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës neni 

41, paragrafi 1 dhe 2 dhe  në  baze nenit 4 dhe 11 kemi  për ti krijuar qasje dhe transparence palëve në Kërkesat 

e tyre. 

Për vitin 2023 ne Arkivën e Komunës se Pejës   kane për tu  pranuar  këta lloje dokumenteve 

1. Kanë për tu  pranuar Kërkesa për Kopje nga Origjinale drejtuar Zyrës së Arkivit 

2. Kanë për tu  pranuar Ankesa dhe Kërkesa nga Drejtoria për Financa nga Zyra e Tatimit ne Prone 

3. Kanë për tu Arkivuar Lënde nga gjendje Civile të vitit 2022: 

- Aktet Lindjes të Rregullta  

- Aktet  Martesave të Botës së Jashtme   

- Aktet Vdekjes të Rregullta  

- Vendimet për Korrigjime  

4. Kanë për tu  Arkivuar Ankesat dhe Kërkesat dhe, Vendimet për K.M ,Regjistrimet e reja,Verfikimet për  

vitet 2020-2021 nga Drejtoria për Inspeksion  

5. Kanë për tu  pranuar Arkivuar  Vendime të Kryetarit për përudhen 12 mujore  

6. Kanë për tu  pranuar Kërkesat për  vitin 2022 drejtuar  Zyrës së  Kryetarit  
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7. Kanë për tu  pranuar Dokumentacioni material të punës dhe Raportet e Auditimit ,nga Proceset 

Audituese për vitet 2014 deri 2017 nga Zyra e Auditimit te Komunës se Pejës  

8. Kanë për tu  pranuar Kërkesa ne forme elektronike për Qasje ne Dokumente Publike  

9. Kanë për tu  pranuar dokumentacioni  Lendeve për Shujta ditore të punësuarve në Arsim   

10. Kanë për tu  pranuar materiali ,Kërkesat për Punësim , Aplikacionet për vitin 2022 

            Si edhe gjatë periudhës  Janar –Dhjetor  2023  kane për tu Asgjësuar këta dokumente 

11. Asgjësimin e Kërkesave për Drejtorin për Pune Komunale të vitit 2017 

12. Asgjësimin e Kërkesave për Vërtetimin e Kopjeve nga Origjinali  

13. Asgjësimin e Kërkesave për Punësim –Aplikacionet e Konkurseve 2017 

14. Asgjësimin e Listave të  Shpenzimeve të Realizuara  për punën në Zyre Kopjet e tyre për vitet 2017 

15. Asgjësimin e Kërkesave për Kopje nga Origjinali për vitet 2020 

16. Asgjësimin e Kërkesave për Administratës  se Komunës se Pejës 2014 

17. Asgjësimin e Kërkesave te zyrës se Kryetarit te Komunës se Pejës 2014 

Gjithashtu gjate periudhës 12 mujore  Zyra për Arkivimin e Lëndëve  kane për tu ruajtur në mënyre elektronike 

materialin  arkivor përmes ose duke e përdorur Sistemin për Menaxhimin  dhe Arkivimin Elektronik të 

Dokumenteve SMAED . 

Sipas buxhetit final janë të planifikuara këto punë: 

Planifikimi për Investime Kapitale 2023 

Blerja e 6 Veturave 110,000.00 € 

Blerja e kompjuterëve për aftësimin e qendrës se rekrutimit  20,000.00 € 

Renovime 90,000.00 € 

                                                                                                               Total: 220,000.00 € 

Planifikimi i shpenzimeve Komunale 2023 

Energji Elektrike 87,300.00 € 

Furnizim me Ujë 15,000.00 € 

Mbledhje e Mbeturinave 11,000.00 € 

Telefoni Fikse dhe Shpenzime POSTARE 2,500.00 € 

                                                                                                                 Total: 115,800.00 € 

 Kodi Planifikimi për mallra dhe shërbime 2023 

11320 Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900, Ipko 21,000.00 € 

13460 Shërbimet tjera kontraktuese 380,000.00 € 

13509 Pajisje tjera 9,000.00 € 

13610 Furnizime për zyre 40,000.00 € 

14310 Drekat zyrtare 2,500.00 € 
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Të gjitha planifikimet e sektorëve, janë planifikime të cilat pjesërisht janë të përfshira në buxhetin e 

Drejtorisë për vitin 2023, si shkak është kufizimi buxhetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoreshë e Drejtorisë për Administratë 

                                                                                                            _______________________________ 

                                                     Nita Panduri Mullarama 

13310 Internet 3,000.00 € 

13330 Shpenzime postare 1,000.00 € 

13501 Mobile 5,000.00 € 

13640 Furnizim pastrimi 15,000.00 € 

13710 Vaj/antifriz 7,000.00 € 

13720 Naftë për ngrohje qendrore 290,000.00 € 

13770 Derivate për gjenerator 15,000.00 € 

13780 Karburant për vetura 150,000.00 € 

13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve 25,000.00 € 

14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. 45,000.00 € 

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 15,000.00 € 

14050 Mirëmbajtja e pajisjeve 10,000.00 € 

                                                                                                 Total: 1,033,500.00 € 



                      DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT-                            

                                                        PEJË                  

    Plani Vjetor i Punës për vitin 2023  

   

Nr Aktivitetet e planifikuara Realizimi në kohë 

  Sektori I Arsimit   

      

  Niveli parashkollor dhe parafillor muaji 

      

1 Analizë e realizimit të Planit dhe programit të punës për vitin 
2022 

I 

2 Identifikimi I fëmijëve me aftësi të kufizuara ,raportimi I rasteve 
tek ekipi vlersues Komunal 

I-XII 

3 Bashkëpunimi me Ekipin Vlerësues  për vlerësimin pedagogjik 
të fëmijëve me NEV-të moshës 3-6 vjeç 

I-XII 

4 Mbikëqyrje profesionale,pedagogjike për ngritjen e cilësisë së 
punës në ed.parashkollor 

I,II,III,IV,V,X,XI,XII 

5 Mbikëqyrje  e regjistrimit të fëmijëve në kl.parafillore(në 
shkolla)për vitin 2022/23 

V-VIII 

6 Vizitë informative lidhur me përgatitjet për fillimin e vitit të ri 
shkollor 

VIII 

7 Aktivitete kulturore-artistike në kopshtin "Pëllumbat e paqes" III,VI,IX,XII 

8 Analizë e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parafillor sipas 
moshës,gjinisë dhe etnisë 

IX,X 

      

  Arsimi Fillor,I Mesëm I Ulët dhe I Mesëm I Lartë (Niveli 
1,2,3) 

 Muaji  

      

 9 Plani vjetor I punës për vitin 2023(sipas niveleve)  I 

10 Përpunimi Statistikor I suksesit të nxënësve për gjys.vjet.e 

parë(2022/2023) 
I 

12 Monitorimi I DKA-së në zbatimin e vendimit të MASHTI-t per 
kompenzimin e orëve të humbura gjatë greves së muajit 
shtator nga shkollat e komunës së Pejës ,vendimi i MASHTI-t   
per  Plotësimin dhe  Ndryshimin e Kalendarit të vitit  shkollor 
2022/23   

 

I-VI 



13 Grumbullimi I raporteve të punës gjashtëmujore të drejtorëve të 
shkollave . 

I 

14 Shqyrtimin e raporteve nga shkollat për fillimin e gjysëmvjetorit 
të dytë 

I 

16 Analizë profesionale e braktisjes së nxënësve  (2022/2023) I 

17 Vlerësim I fëmijëve me NEV arsimore nga ana e Ekipit vlerësues  II- VI dhe IX-XII 

18 Konkursi për kuadrin arsimor sipas kërkesave të  shkollave dhe 
pranimi I tyre 

I -II 

19 Vizita pune në shkolla me karakter të 
përgjithshëm,informativ,mbikëqyrës dhe special (niveli 1,2,3) 

I-XII 

20 Evidentimi I nxënësve të kl. të IX-ta për Testin e Arritshmërisë 
2023dhe caktimi I qendrave të testimit 

II 

21 Grumbullimi I të dhënave nga Fusha e Arsimit për Vlerësimin e 
performances së Komunës   

 

22 Punë e përditshme administrative në vazhdimësi 

23 Mbledhje me drejtor shkollash  I-VI dhe IX-XII 

24 Organizimi I  takimit me mësimdhënësit e pensionuar për nderë  
të 7 Marsit-Ditës së Mësuesit 

III 

25 Planifikimi I profileve,orëve mësimore dhe kuadrit arsimor për 
Vitin shkollor 2023/2024,me theks të veçant në shkollat 
profesionale  

V 

   26 Analiza e nevojave dhe shqyrtimi i kërkesve të shkollave  për furnizim 
me dru për vitin shkollor 2023/2024 

 

27 Planifikimi dhe monitorimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e 
parë   (2023/2024)    

V dhe IX 

28 Caktimi I qendrave të testimit dhe administruesve të Testit 
Kombëtar të Maturës 2023 

V 

29 Planifikimi I regjistrimit të nxënësve në kl.e X-të (AML)për vitin 
shkolor 2023/2024 

 V 

30 Mbajtja e Testit të Arritshmërisë 2023 V 

31 Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 
rezultateve të Testit të Arritshmërisë 2023 

V 

32 Aktivitete për Ditën e Planetit  V 

33 Zbatimi I politikave të reja nga MASHTI per vitin 2023  V 

34 Rishikim I funksionimit të paraleleve të ndara V-VII 

35 Përpunimi I të dhënave për konkursin e regjistrimit të nxënësve 
në klasën e X-të (shpallja e konkursit nga MASHT) 

V,VI 



36 Organizimi I manifestimeve konform datave të shënuara 
si:"Java e dyerve të hapura"," ","Dita Nderkombëtare e 
Fëmijëve","Dita Botërore e Mjedisit","Festa e Abetares"etj 

V,VI 

37 Përgatitjet për mbajtjen e Testit të Maturës Shtetërore 2023 
(afati I Qershorit) 

V 

38 Caktimi I Qendrave të testimit dhe shpërndarja e materialit 
udhëzues 

V 

39 Regjistrimi I nxënësve në kl. e X-të për vitin shkollor 2023/2024 VI 

40 Mbajtja e Testit Kombëtarë të Maturës 2023 VI 

41 Publikimi I rezultateve të Testit Kombëtarë të Maturës 2023 VI 

42 Shqyrtimi I ankesave të nxënësve pas rezultateve të Testit 
Kombëtarë 

VI 

43 Analizë e rezultateve të Testit Kombëtar VI 

44 Monitorimi dhe analiza e regjistrimit të nxënësve në kl.e parë VI 

45 Analizë profesionale e suksesit të  (gjys.vjet.dytë) VII 

46 Përpunimi I listave të shkollave për tekstet shkollore për vitin 
shkollor 2023/2024 

VI,VII 

47 Përgatitja për mbajtjen e testit të Maturës Shtetërore 
2023(afati I gushtit) 

VIII 

   
48 Publikimi I rezultateve,shqyrtimi I ankesave dhe analiza e 

rezultateve të Testit të Maturës   2023 
IX 

19 Furnizimi I shkollave me dokumentacion pedagogjik për v.shk 
2023/24 

VIII 

50 Furnizimi I shkollave me lënd djegëse për v.shk 2023/24 IX 

51 Shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2023/2024  VIII,IX 

52 Raporti në MASHTI mbi fillimin e vitit shkollor 2023/2024 IX 

53 Vizita monitoruese shkollave fillore të mesme të ulta dhe të 
larta 

X,XI,XII 

54 Analizë e funkcionimit të Organeve Qeverisëse dhe profesionale 
në shkolla 

XI 

55 Përfundimi I Gjysëmvjetorit të Parë (V,shk. 2023/2024) XII 

   

      

  Sektori Administratës   

 Evidentimi I mësimdhënësve të cilët kanë arritur moshën 65 
vjeçare 

 I 

 Pranimi I kërkesave të paraqitura nga personeli I shkollave  si 
dhe nga palët tjera të interesit 

 I-XII 



 Shqyrtimi dhe përgjigjet në kërkesat dhe ankesa te palëve   I-XII 

 Shpallja e konkurseve  për kuadër arsimor sipas kërkesave të 
drejtorëve të shkollave 

  I-XII 

 Shpallja e konkurseve  për regjistrim të nxënësve të kl. X-ta  V dhe VIII 

    

 Njoftimi I rezultateve të konkurseve    

 Shqyrtimi i  disa kërkesave për dokumentacion nga Auditorët e 
Jashtëm. 

  

    

  Shpenzimi i  Buxhetit sipas planifikimit për vitin 2023   I-XII 

  Investimet e parapara  për vitin 2023 1,444,418.00 € 

  NDËRTIMI I SALLES SË SPORTIT NË VITOMERICË DHE TREBOVIQ 200,000.00 € 

 RREGULLIMI I KABINETEVE DHE INVENTARIT NË SHKOLLAT FAN NOLI , 
SKENDERBEU , XHEMAIL KADA , 28 NENTORI , RAMIZ SADIKU, ASDRENI DHE 

HIL MOSI 160,000.00 € 

 NDËRTIMI I RRETHOJAVE  NË SHKOLLËN 8 MARSI , SKENDER QEKU , 2 
KORRIKU, HIL MOSI , 7 SHTATORI DHE MIGJENI 40,000.00 € 

 RINDËRTIMI I SHKOLLËS SHABAN SPAHIJA, 8 MARSI , SAMI FRASHERI , LIDHJA 
E PEJES , DARDANIA, HIL MOSI DHE SMAJL HAJDARAJ  90,000.00 € 

 PAISJE HARDWERIKE NË SHKOLLAT DARDANIA , 8 MARSI , MEHMET SHOSHI , 
LIDHJA E PEJES , 28 NENTORI 54,418.00 € 

 NDËRTIMI I SHKOLLËS NË POQESTË 300,000.00 € 

 NDËRTIMI I SALLËS SË SPORTIT NË GLLOGJAN 150,000.00 € 

 NDËRTIMI I ANEKSEVE SHKOLLORE NË FSHATIN ZLLAPEK DHE TRESTENIK 100,000.00 € 

 NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË GJIMNAZIT ( AFËR GJIMNAZIT- BEDRI PEJANI ) 350,000.00 € 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

  

 

PLANI

2023 

PLANI I PUNËS 
Drejtoria e Bujqësisë,Pylltarisë dhe Hidroekonomisë 

Pejë 

 



 
 

DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE 

HIDROEKONOMI, PEJË 

 

 Plani i punës për vitin 2023  

Objektivat kryesore të Drejtorisë BPH 2023 

 

1. Krijimi i kushteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese, menaxhim 

të qëndrueshëm të resurseve natyrore (tokën, pyjet, kullosat dhe ujin) 

modernizimi i bujqësisë, tërheqja e investimeve për te krijuar një 

mjedis favorizues për rritjen e mirëqenies se qytetarëve në viset 

rurale të Komunës se Pejës.  

2. Zbatimi i projekteve të hartuara gjatë planifikimit, më qëllim të 

përmirësimit të kushteve të jetës dhe punës përmes: 

a) investimeve kapitale (penda dhe kanale të ujitjes) 

b) ofrimi i Shërbimeve Këshillimore, (ngritja e kapaciteteve te 

fermerëve ne menaxhimin e fermave dhe aplikimin e teknologjive te 

avancuara ne prodhimtarin bujqësore) 

c) mbështetje për  sektorin e blegtorisë, bletarisë, perimekulturës, 

pemëtarisë, pemëve te imta dhe bimëve mjekuese 

d) hulumtimi i burimeve financiare për (garantëve dhe subvencione) 

sektorin e bujqësisë, 

e) mbështetje për iniciativat e reja te  fermerëve në prodhimtarin 

bujqësore (ngritjen e cilësisë dhe sasisë të prodhimeve bujqësore).  

3.Bashkëpunimi me institucionet qeveritare dhe jo-qeveritare, 

vendore dhe ndërkombëtare,  bizneset lokale dhe të jashtëm, drejt 

realizimit të projekteve zhvillimore komunale për një ambient më të 

mirë të zhvillimit ekonomiko-bujqësor.  

 

 

 

 



 

OBJEKTIVAT 

 

AKTIVITETET 

 

 

AFATI KOHOR 

 

REZULTATET E PRITURA 

1.Ofrimi i këshillave  për 

fermer dhe agrobiznese 

private. 

Një nder problemet  me të 

shpeshta të fermerit është 

munges  e infomatave dhe 

këshillave të nevojshme mbi 

teknologjit e avansuara  në 

prodhimtarit bujqësore dhe 

qeshtja e menaxhimit të  

fermës dhe faktort  që 

ndikojnë në koston e 

prodhimeve  bujqësore. 

Shkurt-Dhjetor Fermerët do të kenë  informata dhe 

këshilla të  nevojshme ne kohë te duhur, 

qoftë duke u informuar  direkt ne fermë 

apo  edhe ne zyret e DBPH. 

2.Subvencionet nga DBPH Shpallje Publike e Ofertave 

në bazë të Rregullores 

Komunale për Ndarjen e 

Subvencioneve 01/2017. 

Shkurt-Maj Ngirtja e kapaciteteve prodhuese tek 

fermerët  

 



3.Mbajtja e sesioneve 

informuese me fermerë rreth 

aplikimit për subvencione dhe 

grante 

Këshillimi dhe ofrimi I 

mbështetjes për përgaditjen 

dhe pranimin e aplikacioneve  

dhe dokumenteve të 

nevojshme për aplikim. 

Varësisht nga afati i shpalljes nga 

AZHB 

Rritja e numrit të përfituesve të 

subvencioneve dhe granteve. 

4.Investimet kapitale Paramasat dhe parallogaritë e 

projekteve të miratuara në 

buxhet nga propozimet e 

bashkësive lokale në 

bashkëpunim me fermerë . 

Shtrirja e rrjetit te ujitjes 

(kanale të hapura)  në fshatrat 

e Komunës së Pejës,rreth 15 

mijë metra . 

Ndërtimi I pendës në Vranoc. 

 

 

Janar-Prill Rritja e sipërfaqeve të tokave bujqësore 

në ujitje, rritja e rendimenteve të 

prodhimeve bujqësore etj. 

5.Mbikëqyrja e investimeve  

kapitale 

 

Vizita në terren nga 

mbikëqyrësit e kontratave në 

bashkëpunim me 

mbikëqyresit direkt sipas 

paramasave dhe 

parallogarive për 

mbarëvajtjen e punëve. 

 

Mars-Nëntor. 

 

Përmbajtja e kontratave dhe përmirësimi 

I infrastrukturës së ujitjes. 



6. Pranimi I kërkesave 

(aplikacioneve) të fermërve për 

Pagesa Direkte nga MBPZHR. 

Këshillimi dhe ofrimi I 

mbështetjes për përgaditjen 

dhe pranimin e aplikacioneve  

. 

Varësisht nga afati i shpalljes nga 

AZHB 

Përfitojnë të ardhura financiare më 

shumë se 1600 fermerë. 

7.Bashkëpunim me organizata 

të ndryshme-OJQ,vendore dhe 

të huaja. 

Organizimi I takimeve të 

ndryshme informuese me 

fermerë,ndihma profesionale 

në përgaditjen e 

dokumenteve dhe 

aplikacioneve të ndryshme 

etj. 

Në vazhdimësi Avancim I bashkëpunimit,rritja e 

investimeve,përfitime financiare dhe 

asete fizike për fermerët. 

8.Përgaditja e planit për 

mbjellje pranverore dhe 

vjeshtore si dhe përcjellja e 

afatit të korrje-shirjeve. 

Takime konsultative me 

barnatore bujqësore,me 

fermerë,kombanjerë,mullistë 

etj. 

Qershor-Korrik Rritja e sipërfaqeve të 

kultivuara,minimizimi I humbjeve nga 

perdorimi i imputeve te duhura dhe 

përdorimi I makinerisë së avancuar për 

korrje. 

 



 

9. Vlersimi I demëve në Bujqesi 

gjatë vitit kalendarik 2023. 

Dalja në terren nga 

Komisioni e formuara në 

nivel komunal ose nga 

Drejtoria sipas kërkesave 

zyrtare në rast të fatkeqësive 

natyrore. 

 

Sipas kërkesave 

 

Kompenzimi i dëmeve të shkaktuara me 

qëllim të zvogëlimit të humbjeve tek 

fermerët. 

10. Mbeshtetje për iniciativat e 

kultivuesëve të pemëve të imta 

dhe (boronices, mjedres, dhe 

dredhzës),si dhe çajrave. 

Shpallja Publike e Ofertave 

sipas Rregullores Komunale 

për ndarjen e Subvencioneve 

nr.01/2017,për projektin 

“Kultivimi I mjedrës në 

sipërfaqe 2ha”. 

Mars-Prill Shtimi I sipërfaqeve me pemë të imëta 

11.Shpallja e ofertës për 

ofrimin e shërbimeve për 

trajtimin e qenëve endacak. 

Hapja e tenderit nga Zyret e  

Prokurimit Publik KK Pejë,për 

ofertuesit për trajtim të qenëve 

endacak 

Muaji Shkurt Zvogëlimin e rrezikut nga qent 

endacak në rrugë, si dhe  

12. Furnizim më 

mekanizem bujqësore. 

Shpallja e afatit për aplikim për 

fermerë për implementin e projektit 

„Blerja e 150 motokultivatorëve” në 

bashkëpunim Komunë-fermerë. 

Muaji Janar Përmirësimi dhe lehtësimi I 

kushteve të punës. 



 

 

 

 

13. Monitorimi I 

Vendgjuetive të 

Përbashkëta në Komunën e 

Pejës. 

Vizita të kohëpaskohëshme në 

terren nga menaxheri I kontratës në 

bashkëpunim me përfaqësuesit e 

Shoqatave dhe akterë tjerë relevant. 

Gjatë sezonës së Gjuetisë Mbrojtja,shtimi I kafshëve si dhe 

kultivimi I florës dhe faunës në këto 

dy Vendgjueti. 

14. Menaxhimi i 

pyjeve(publike dhe private) 

Vizita në terren nga zyrtarët 

përgjegjës-rojet e pyllit. 

Gjatë tërë vitit. Ruajtja e pyjeve nga prerjet 

ilegale ne territorin qe 

menaxhohet nga Komuna 

15. Thirrja per aplikim për 

prerje te druve te zjarrit 

Ne bazë te ligjit për pyjet e 

Kosovës te interesuarit për prerje 

te druve te zjarrit duhet te aplikojn 

për merrjen e lejes per prerje te 

pyjeveprivate. 

Muaji Mars Damkosja dhe paisja me leje e 

prerjes se drunjëve për ngrohje 

16. Ngritja e kapaciteteve te 

stafit. 

Pjesmarrja e stafit në trajnime: 

permisimin e efikasitetit te stafit te 

sherbimeve këshillimore 

(sektorët,blegtori,pemtari dhe 

lavertari). 

Në vazhdimsi Stafi i trajnuar për të kryer detyra 

me pergjegjësi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



NR. Aktiviteti Pershkrimi
periudha 

implementimit
Implementuesi

1
Përgaditja e Pasqyrave 

FINANCIARE.

Pergaditja dhe raportimi per PASQYRAT 

FINANCIARE per vitin Paraprak, 

pergaditja e raportit detaj per te hyrat 

dhe shpenzimet e vitit papraprak.

Janar
Sektori I Buxhetit

Sektori I Financave

2
Analize Financiare e vitit 

paraprak

Do te behet analize financiare e 

Komunes dhe per kete do ti raportohet 

bordit te drejtoreve

Janar DBF

3 Pyetesori i Vetevleresimit
Plotesimi I Pyetesorit te vetevleresimit

Shkurt Sektori I Financave 

4
Shperndarja e Faturave 

te Tatimit ne Prone

Gjate 3 muajve te pare te vitit do te 

behen pergaditjet, prinitimi dhe 

shperndarje e Faturave te Tatimit ne 

Prone per te gjithe Komunen e Pejes

Janar - Mars Tatimi ne Prone

5 Auditimi I Jashtem

Ne periudhen Shkurt- Drejtoria per 

Buxhet dhe Financa do te jete Drejtoria 

e cila do te kujdeset per Auditimin e 

Jashtem 

Shkurt - Mars DBF

6
Regjistrimi I Objekteteve 

te reja

Gjate 3 mujorit te pare do ti kushtohet 

kujdes I vecante regjistrimit te objekteve 

te reja ne tatimin ne prone ne menyre 

qe te kete ngarkesa tatimore per keto 

objekte.

Janar - Mars Tatimi ne Prone

7
Pergaditje dhe Raportimi I 

Tre Mujorit

Gjate muajit Prill do te behet pergaditja 

dhe raportimi I tre mujorit te pare Prill Sektori I Buxhetit

8 Pergaditja e KAB-it

Muaji Maj dhe Qershor do te behet 

pergaditja dhe Dorezimi I Kabit Komunal 

per periudhen 3 vjecare.Pergaditja e 

Planit te te hyrave.

Maj-QERSHOR DBF

9
Pergaditje dhe Raportimi I 

Gjashte Mujorit.

Gjate muajit Korrik do te behet 

pergaditja dhe raportimi I gjashte 

mujorit.

Korrik
Sektori I Buxhetit

Sektori I Financave

10 Ndegjimet Buxhetore

Gjate Muajit Korrik do te mbahen 

ndegjimet buxhetore per ti marre 

kerkesat e qytetareve.

Korrik
Sektori I Buxhetit

Sektori I Financave

11 Plani i Veprimit

Pergaditja e planit te Veprimit

Korrik Financat se bashku me Drejtorite perkatese

12
Perpilimi dhe Dorezim I 

Buxhetit

Gjate muajve Gusht- Shtator do te 

behet projekt propozimi I buxhetit, 

dorezimi ne Asamblene Komunale si 

dhe futja e te dhenave ne BDMS dhe 

PIP.Si dhe Rregullorja e Tatimit ne 

Gusht-Shtator
Sektori I Buxhetit

Sektori I Financave

13
Pergaditje dhe Raportimi I 

Nentë Mujorit

Gjate muajit Tetor do te behet 

pergaditja dhe raportimi I nente mujorit Tetor Sektori I Buxhetit

14
Vlerësimi I  të të 

punësuarve

Gjate muajit Dhjetor do te behet 

vleresimi I stafit ne nivel sektoresh
Dhjetor Te gjithe Sektoret

15 Mbyllja e vitit fiskal
Gjate muajve Nentor - Dhjetor do te 

behet mbyllja e vitit fiskal.
Nentor-Dhjetor

Sektori I Buxhetit

Sektori I Financave

PLANI I PUNES PER VITIN 2023 - Buxhet dhe Financa



Drejtorati për Çështje Pronësoro-Juridike 

Planifikimi i punëve për vitin 2023 
 

1.Zhvillimi i procedurës për,identifikimi e uzurpimeve në banesat e Kuqe të cilat gjinden 

në lagjen FIDANISHTE,Llamella A1-A2 të cilat janë pronë komunale. 

                                                                                                              Janar -Dhjetor 2023 

 

2.Zhvillimi i procedurës për lirimin e hapsirave publike të uzurpimit dhe rrënimi i 

uzrupimive në rrugën “Eliot Engel” dhe rrugën Mbretresha Teuta. 

                                                                                                            Shkurt – Mars 2023 

 

3. Zhvillimi i procedurës për lirimin e hapsirave publike të  uzurpuara dhe rrënimi i 

uzurpimeve në rrugën “Lekë Dukagjini’ për krijimin e shtegut të ecjes buzë lumit 

“Lumbardh’  dhe lirimit të rrugës kryesore në drejtim të Rrugovës. 

                                                                                                          Janar - Dhjetor 2023 

 

4.Verifikimi i statusit të banesave në objektit të ashtuquajtur Llausha, në rrugën Bill 

Klinton dhe lirimi i banese në atë ndërtesë, pasi që është vërtetuar se palët i keqpërdorin. 

                                                                                                     Janar- Dhjetor 2023        

                                                                

5.Vazhdimi dhe verifikimi i realizimit të pagesave të qiras së banesave dhe lokaleve që 

janë pronë komunale,dhe kioskave. 

                                                                                                    Janar - Dhjetor 2023 

 

6.Verifikimi i statusit të banesave të ndërtuaara, Krivogllav dhe te Tregu u Gjelbërt, e që 

janë pronë Komunale të cilave ju kemi bërë kontarata mbi shfrytëzimin si raste sociale e 

që menaxhohen nga Komuna.  

                                                                                                   Janar - Dhjetor 2023 

 

7. Vazhdimi i lëshimit të Lejeve për Pano dhe Reklama, si dhe lëshimin e Vendimeve për 

shfrytëzimin e tyre në afat 1 Vjeqar sipas rregullores mbi taksa tarifa dhe gjoba, dhe 

largimi i atyre rreklamave të cilat nuk kan leje për shfrytzim. 

                                                                                                    Janar - Maj 2023. 

 

8.Vazhdimi i procedimit të lëndëve të bartura nga viti paraprak 2022. 

                                                                                                      Janar - Prill 2023 

 

9.Inicimi i kërkesave që kanë të bëjnë me ndarjen e trojeve, bashkangjitje trollit 

amë,regjistrime të pronësisë sipas vendimeve të kuvendit komunal. 

                                                                                                  Janar - Dhjetor 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 

 

 

 



 

10. Procedimi i kërkesave për këmbimin e pronës Private me Pronën Komunale për 

rrealizimin e planeve rregulluse për qytetin e Pejes. 

                                                                                                        Janar - Dhjetor 2023 

 

11.Realizimi i kërkesave që kanë të bëjnë me qasje në dokumente zyrtare,dhe lëshimi i 

qertifikatave apo vërtetimeve,lidhur me identifikimin e pronës. 

 

                                                                                                         Janar - Dhjetor 2023 

 

12.Realizimi i kërkesave sipas detyrës zyrtare për identifikimin e uzurpimeve në pronën 

komunale . 

                                                                                                         Janar - Dhjetor 2023 

 

13.Punë tjera që kanë të bëjnë me planifikimin dhe projekteve të tjera për spastrimin e 

raporteve pronësoro-juridike. 

 

                                                                                                         Janar - Dhjetor 2023 

 

14.Shqyrtimi me kohë dhe me afate ligjore e të gjitha kërkesave të parashtruara nga 

qytetarët që kanë të bëjnë lëmit pronësoro-juridike. 

                                                                                                          Janar - Dhjetor 2023 

 

15. Lirimi i hapsirave publike të uzurpara në rrugën Mbretnesha Teuta, dhe rrugën Adem 

Jashari gjegjësisht te Soliteri, largimi i uzurpatorit nga lokali në rrugën Mbretnesha 

Teuta . 

                                                                                                          Janar -  Dhjetor 2023 

16. Rrënimi dhe lirimi i hapsirave Publike në lagjen “Kapeshnic” për ndërtimin e 

shetitores buzë “lumbardhit” Pejë. 

                                                                                                          Janar - Mars 2023 

17. Shpronësimi i prnave private për ndërtimin e rrugës buzë lumit “Lumbardhë”. 

                                                                                                          Janar -  Dhjetor 2023 

18. Këmbimi  i pronës privet me pronën Komunale, për ndërtimin e projekteve për planin 

zhvillimorë urbanistik për vitin 2023.     

                                                                                                          Janar - Dhjetor 2023 

19. Vazhdimin e kontrollit rutinë për parandalim dhe largimin e uzurpimve, kontrollin e 

kioskave të vendosura në pronë Komunale, Kontrollin e objekteve të përkohshme të cilat 

duhen të paisen me leje, një vjeqare  për shfrytzimin e tyre, kontrollin e sipërfaqeve 

publike të cilat menaxhohen nga Drejtorati për Çështje Pronësoro Juridike. 

 

                                                                                                            Janar Dhjetor 2023 

Me respekt . 

 

 

                                                                               D R E J T O R I  

                                                                               Arianit Krasniqi 

                                                                               ________________ 













                DREJTORIA KOMUNALE PER MBROJTJE DHE SHPETIM 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANI I PUNËS PËR VITIN 2023 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E J Ë / 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 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 

 

 

 

 



 

Nr. 

 

AKTIVITETET                 

( OBJEKTIVAT)  

 

 

Realizuesi   

 

Bashkëpunëtoret  

 

Koha e 

realizimit  

 

Vërejtje  

1 2 3 4 5 6 

 

 1. 

Azhurnimi dhe arkivimi 

i dokumenteve dhe 

akteve te vitit 2022 

 

Drejtoria 

 

 

 

Udhëheqësit e 

Sektorëve dhe zyrtaret 

e DKMSH 

 

Janar 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Vlerësimi  i 

rrezikshmërisë në 

Komunën e Pejës   

(azhurnimi i 

dokumentit) 

 

 

 

 

 

 

  DKMSH 

Ekspertet e profileve 

të ndryshme nga 

institucionet  dhe 

organizatat. qeveritare 

dhe joqeveritare 

 NJPZSH 

 PK 

 FSK 

 QKMF  

 AME 

(azhurnimi i 

dokumentit ekzistues) 

 

Shkurt 

Mars 

Prill 

 

Bazuar ne 

Vlerësimin 

Nacional 

 

 

3. 

Plani i reagimit 

Emergjent 

(Azhurnimi i Planit) 

 

 

  DKMSH 

 Inspektorët e 

preventives; 

nga zjarri dhe  

fatkeqësi tjera 

natyrore. 

 MPB (AME) 

 NJPZSH-se 

 

Maj/ 

Qershor 

 

 

 

4. 

Identifikimi    

dhe zbulimi i 

shkaktareve te 

mundshëm te  

rreziqeve nga 

fatkeqësitë 

natyrore , dhe 

fatkeqësitë tjera, 

si dhe 

rekomandimi i 

masave  

parandaluese dhe 

monitorimi i 

tyre. 

DKMSH 

Inspektoret; i 

fatkeqësive 

natyrore dhe 

mbrojtjes nga 

zjarri.  

 D.P.K.SH.T 

 D. Urbanizmit 

 E. I gjeologjisë 

Inxhinjerike.   

 P K 

 B. Lokale 

 Komuniteti 

 Qytetaret 

 Etj. 

 

Mars/ 

Qershor 

 

5. Trajnime ne fushën 

profesionale 

  DKMSH 

(Të gjithë 

sektorët, dhe 

personeli sipas 

prioriteteve) 

 MPB. 

 AME. 

 K.K. PEJË. 

 Drejtorit 

Komunale etj. 

Sipas Planit 

të- AME- s 

për trajnime 

 



6.- Aktivitetet e grupit 

punues për parandalim 

nga zjarri, gjatë 

periudhës verore në 

zonat pyjore. 

Si dhe gjatë korrjeve- 

fshirjeve.  

 

 

 

DKMSH 

Inspektoret 

(për 

parandalimin  

e zjarreve). 

 

 

 DKMSH 

 NJPZSH,  

 PK ,    

 D. Bujqësisë 

dhe pylltarisë 

  Komuniteti 

përkatës i 

zonës 

 OJQ të 

ndryshme.                           

Qershor/ 

Korrik 

 

7.-  Identifikimi  dhe 

inspektimi i objekteve 

me rendësi te veçantë, 

qe kane rrezikshmëri te 

lart nga  zjarri  

(Sidomos Objektet 

fillestare te 

identifikuara. 

DKMSH 

Inspektoret 

(për 

parandalimin  

e zjarreve). 

 

 Drejtorit 

Komunale. 

 PK. 

 Dhe 

organizatat 

tjera të 

licencuara nga 

ministrit 

përkatëse qe 

kanë për 

mision 

mbrojtjen nga 

zjarri. 

 

Shkurt 

Mars 

Prill 

 

 

 

8. 

Inspektime te rregullta 

gjate vitit për te gjitha 

Objektet e rëndësisë se 

veçantë ( me theks te 

veçantë Objektet 

Shkollore, shëndetësore, 

kulturore si dhe pikat 

shpërndarëse te 

karburanteve) 

DKMSH 

Inspektoret e 

preventivës 

 

 

 

 

 Drejtorit 

Komunale. 

 PK. 

 Bizneset. 

 

 

 

 

Gjatë vitit 

2023 

 

 

 

 

 

 

9. 

Formimi dhe aftësimi i 

njësive vullnetare ( më 

theks të veçantë, OJQ 

dhe shoqatat tjera qe 

kanë për mision kërkim 

shpëtimin malor).    

DKMSH.  KK. Pejë. 

 AME. 

 OJQ-te, te 

ndryshme. 

 Komuniteti. 

 Qytetaret. 

Maj  

 

 

10. 

Aktivitetet testuese  

brenda NJPZSH-se,  

për  matjen, dhe 

verifikimin e aftësive 

profesionale, fizike, 

shëndetësorë etj. 

DKMSH  NJPZSH. 

 QKMF. 

 PK. 

 Kryqi i Kuq. 

 e-tjera. 

Gjatë gjithë  

vitit 

 



 

 

11. 

Përcjellja e gjendjes së 

Gatishmërisë dhe 

aftësisë reaguese të 

shërbimeve emergjente, 

në KK-Pejë. 

Për mes realizimit të 

ushtrimit të mundshëm 

në një hapësirë qe 

mbetet të përcaktohet. 

DKMSH  NJPZSH. 

 Drejtorit 

komunale. 

 PK. 

 Urgjenca 

mjekësor 

 Kryqi i Kuq. 

 e-tjera. 

 

Mundësia 

brenda vitit 

2023 

 

 

 

12. 

Koordinimi i 

aktiviteteve nga fusha 

profesionale, me rastin e 

paraqitjes të 

emergjencave civile. 

( përmisimi i 

komunikimit për mes 

brezit frekuencor- 

radiolidhjeve). 

DKMSH  K.K- Pejë. 

 Drejtorit 

Komunale. 

 AME 

 Kryqi i Kuq. 

 OJQ 

 Subjektet tjera 

Janar/ 

Dhjetor 

 

 

 

13. 

Verifikimi i përgatitjeve  

për intervenim, të 

forcave reaguese dhe 

gjendjen teknike të 

mjeteve dhe pajisjeve 

për intervenim.. 

DKMSH  DKMSH 

 NJPZSH 

 PK 

 Urgjenca. 

 FSK 

 Drejtoria e 

Bujqësisë dhe 

Pylltarisë 

 

Maj 

Qershor 

Korrik 

 

 

 

14. 

Zhvillimi i aktiviteteve 

sensibilizuese për 

edukimin dhe 

vetëdijesimin e 

popullatës në 

parandalimin nga 

fatkeqësitë e zjarrit dhe 

fatkeqësitë tjera. 

DKMSH  

 Drejtoria e 

Arsimit 

 PK 

 Mediat lokale 

 OJQ 

Maj 

Qershor 

Korrik 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Hartimi i plan- 

programeve dhe 

raporteve periodike, 

sipas kërkesave te 

Kryetarit. 

DKMSH Sektorët e 

DKMSH dhe 

gjithë zyrtaret 

kompetent. 

  

 

 

 

                                                                               DREJTORI 

                                                                              z. Gëzim Gashi 

 

                                                                                   ______________ 
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Drejtoria për Mirëqenie Sociale  

  
 

 
PERIUDHA 
PLANIFIKUESE 

Albulena Mujaj Bajraktaraj JANAR-DHJETOR 

Albulena.mujaj.bajraktaraj@rks-gov.net DATA: 

+383 46 333 399 Janar 2023 
    

Nr. 
Ref. 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës duhet të behën sipas 
planit të , bazuar ne buxhetin e parapare për investime kapitale 
për vitin 2023 

Periudha e 
realizimit   

1 

Zhvillimi dhe hartimi i politikave që kontribuojnë në mirëqenien e 
përgjithshme sociale në nivel komunal, duke perfshire strategjite 
dhe planet konkrete. Përgjatë vitit 

 

2 

Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale multisektoriale të 
qëndrueshme dhe të standardizuara brenda territorit të 
komunaës së Pejës. 

 
 

Përgjatë vitit  

3 

Bashkëpunimi dhe koordinimi me donatorët, shoqërinë civile, 
akterët lokal, bizneset private për ofrimin e shërbimeve sociale 
për kategoritë në nevojë. 

 
Përgjatë vitit 

 

4 

Aktivitete informuese për ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e 
komunitetit për ofrimin e shërbimeve  sociale brenda  territorit të 
komunës. 

 
Përgjatë vitit 

 

5 

Vlerësimi i përgjithshëm i  të gjitha kërkesave të karakterit social 
dhe intervenimi në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe 
kompetencat e drejtorisë. 

 
Përgjatë vitit 

 

6 
Mbledhja dhe analizimi i informatave për gjendjen aktuale   në 
fushën sociale në nivel lokal. 

 
Përgjatë vitit  

7 
Edukimi i vazhdueshëm profesional dhe ngritja e kapaciteteve të 
stafit të drejtorisë dhe Qendrës për Punë Sociale Përgjatë vitit  

8 
Takime me karakter informues dhe bashkërendues  me kryetarët 
e Bashkësive Lokale në fushën sociale. Përgjatë vitit  

9 

Bashkëpunim i afërt  me drejtorët e shkollave në mënyrë që të 
hulumtojmë/zbulojmë dukuritë negative tek fëmijët, me qëllim që 
të ndikojmë në përmirësimin e sjelljeve të tyre. Përgjatë vitit  

10 

Vizita dhe bashkëpunim i afërt me OJQ-të që veprojnë dhe ofrojnë 
shërbime sociale në komunën e Pejës si dhe mbështetje financiare 
në kuadër të mundësive buxhetore. Përgjatë vitit  

11 Vlerësime të  nevojave sociale për shërbime sociale Përgjatë vitit  

12 
Fushatë për identifikimin  e familjeve potenciale strehuese për 
strehimin e fëmijëve të braktisur në komunën e Pejës. Përgjatë vitit  

13 

Fushatë sensibilizuese, takime me akterët e tjerë përgjegjës për 
parandalimin dhe luftimin e dukurive negative veçanërisht 
dhunën në familje. Përgjatë vitit  

14 
Përditësim i informcionit dhe aktiviteteve të drejtorisë në media 
elektronike, vizive dhe radio. Përgjatë vitit  

15 

Koordinim dhe mbikqyrje e  punës së Qendres  për  Punë Sociale 
(QPS) ne shërbimet si në vijim:  
a.Shërbimet sociale familjare  në kuadër të QPS-së; 
b. Shërbimet  e asistencës sociale në kuadër të QPS-së 

Përgjatë vitit  
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16 Finalizohet objekti i ri Qendres per Pune Sociale 
Pergjate vitit  

17 Vazhdon ndertimi i Shtepise Emergjente 2 
Pergjate vitit  

                                        

    
 



   

 

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 

  

 

DEPARTAMENTI I INSPEKTORATIT 

Divizioni për Inspektim të Tregut dhe Komunikacionit 

Data: 23/12/2022 

Për Drejtorin : Znj. Edonjeta  Berisha 

Nga: Shefi i Inspekcionit të Tregut -  Haxhi  Gashi 

Tema: Plani i Punës për Vitin 2023 

 

 

             

Për vitin 2023 Inspekcioni i tregut duke u bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit nga Ligji mbi 

inspekcionit e tregut si dhe ligjet tjera që jan në kompetencat e Inspekcionit të tregut, po ashtut 

bazuar edhe në regulloret komunale dhe udhëzimet administrative për vitin 2023 kemi paraparë 

këto punë dhe detyra: 

 Mbikqyrja e subjekteve afariste nga aspekti i Plotësimit mbi kushtet Minimale Teknike, 

mbikëqyrjen e prejardhjes së mallit dhe qarkullimit të mallit dhe shërbimeve. 

 Inspektimet e subjekteve afariste në lidhje me Licensimin e alkoolit të subjekteve 

Hoteliere për vitin 2023. 

 Inspektimet në subjektet afariste ku mbizotëron ushqimi, alkooli dhe duhani, të behet 

kontrollat në lidhje me çmimet, deklaracionet, afatet etj. 

 Inspektimet e lokaleve dhe firmave të ndryshme që ushtrojnë veprimtarinë në lidhje me 

mbishkrimin e firmës dhe respektimin e rregullores mbi orarin e punës për lokalet 

afariste, subjektet Hoteliere dhe shërbimeve tjera në Komunën e Pejës. 

 Kontrollimin e subjekteve afariste Furrat e bukës dhe Fabrikat e Bukës, inspektimet të 

jenë në lidhje me deklaracionet dhe peshën e bukës. 

 Edukimin permanentë të konsumatorëve dhe subjekteve afariste mbi obligimet dhe të 

drejtat e tyre, menyra efikase dhe ligjore e zgjedhjes së kërkesave dhe ankesave të 



qytetarëve, dhe veprimin preventive do të jen detyrat konstante të Inspekcionit të Tregut 

dhe të orientuara nga qëllimi i rregullimit të gjendjes në lamin e qarkullimit të mallit. 

 Të dënohet kundërvajtesi si dhe të shpërblehet konsumatori do të jenë qëllimi i 

inspekcionit të tregut gjithmonë atëhere kur e drejta është në anën e tyre, dhe po ashtut 

kur është fjala mbi konfiskimin e mallit si lëndë kundërvajtjës, deliktit ekonomik për 

veprën penale. 

 Hotelieria dhe Turizmi do të jenë një nga objektivat e Inspekcionit të Tregut. 

 

 

 



   
 

 

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 

 

 

 

DEPARTAMENTI I INSPEKTORATIT    /     Departament Inspektorata 

Divizioni për Inspektim Komunal                       Nr.Br: X-355__________ 

Divizija Komunalne Inspekcije  Data/ Datum 05/01/2022 

Pejë / Peć     
                                                          

 

 

Planifikimi i punës per vitin 2023 
(05/01/2023  deri me  31/12/2023) 

 

 

 Në ketë periudhë kohore Inspektoret komunal do të punojnë në 

punet dhe detyrat  në bazë të Rregullores së  për sherbime publike  nr 352-8079 te 

dates 02/03/2011  dhe  Rregullores 01/2019. 

  

 

 

***Punet  prioritare  ku   ndalohet  shfrytezimi pa leje i siperfaqeve publike 

per ekspozim malli ;  

1. Shfrytezimi i siperfaqeve publike para tregut te gjelbert, Qarshi 

të gjatë, shitje  ambulantive (shitesit me tezga) etj. , shitesit 

me pemë dhe perime dhe ndalohet ekspozimi i mallit para 

lokaleve afariste , pemve dhe gjesendeve tjera para lokaleve 

afariste , shitja e druve  neper siperfaqe publike etj; 

2. Vendosja e materjalit ndertimor në siperfaqe publike; 

3. Gropimi dhe rremihja e siperfaqeve publike ; 

4. Reklamat, 

5. Tavolinat dhe karrigat para kafiterive dhe siperfaqet e tjera 

publike, 

6. Gjeneratoret dhe gjesendet e tjera para lokaleve afariste, 
7. Leshimi i ujit nga krojet në siperfaqe publike. 

8. Punet e tjera në bazë të rregullores se cekur me lartë. 

 



 

 

 Inspektoret komunal do te leshojnë  njoftime, 

procesverbale, gjoba me vendime   sipas Rregullores 1/2019  

per persona fizik 200 €  dhe per persona juridik 500 €  . 
 

 

Plani i leshimit të Procesverbaleve per vitin 2023 

                       Janë leshuar 2022        Plani 2023 

 

    

 Ali Kurtaj              =          314                   160 

 Blerta  Lajqi          =          340                   170 

 Gentijana Zallqi    =                                     90 

 Miranda Luta        =                                     90 

 Arbenitë Zeneli     =                                     90 

                                         -------                ------- 

       Total   =                     654  600 

 

 

 

Plani i leshimit të gjobave  per vitin 2023 

                                                                            

                                                                                         Janë leshuar 2022       Plani 2023 

 Ali Kurtaj              =            47                    20 

 Blerta  Lajqi          =            50                    20 

 Gentijana Zallqi    =                                    10 

 Miranda Luta        =                                    10 

 Arbenitë Zeneli     =                                    10 

 

                                         -------                ------- 

       Total   =                        97   50 

 

 

 Shefi i Inspekcionit Komunal 

 --------------------------- 

 Afrim  Loxha 
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Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime 

Publike 

 

  
 

Plani i Punës 

Agron Nikçi 

JANAR-
DHJETOR 

2023 

Agron.nikci@rks-gov.net DATA: 

044-774-111     Janar  2023 
    

Nr. 
Ref.  

Përshkrimi i aktivitete (punëve dhe detyrave),  
të punës duhet të behën sipas planit të 

prokurimit, si dhe buxhetin e paraparë për 
realizim gjatë vitit 2023 

Muaji - Viti i realizimit përfshirë 
edhe procedurën e prokurimit. 

 
 

Vlera në €uro, 
e planifikuar 

 
 

 
1 

 

 

 

Mirëmbajtja, e rrugëve ne Fshat, Qytet dhe 
Rugove. 

 

 

 

LOT I Mirëmbajtja e rrugëve ne 
Qytet dhe Fshat është kontraktuar  
2022-2023-2024 apo 36 muaj dhe 

kemi vazhduar me intervenime sipas 
kërkesave vazhdon edhe. LOT II 

Mirëmbajtja e rrugëve ne Rugove 
është ne procedura te tenderimit 
pritet te nënshkruhet gjate vitit 

2023. Kontrata do te vazhdojnë të 
realizohen për 36 muaj nga dita e 

kontraktimet (nënshkrimit). 

420,000.00 € 

 

 

    

2 

 

 

Ekzaminimi i mostrave. 

 

 

Vazhdojnë ekzaminimet e mostrave 
për materiale ndërtimore ne teren 
për gjate ekzekutimit te punimeve. 
Kontrata do te vazhdon gjatë viteve 
2022-2023-2024 apo 36 muaj nga 

dita e kontraktimit. 

60,000.00 €  

 

 

  

3 

 
Shenjëzimët ne Komunikacion. 

 

Kane filluar punimet ne muajin 
tetor, është duke vazhduar 

shenjëzimi horizontal dhe vertikal. 
Kontrata do të vazhdon 2022-2023  

24 muaj nga dita e kontraktimit. 

20,000.00 € 

 

4 

 
Mirëmbajtja e ndriçimit publik.  

 

Vazhdon identifikimi dhe sanimi i 
defekteve te ndriçuesve dhe 

defekteve ne rrjetin elektrik sipas 
kërkesave nga tereni. Kontrata do te 

vazhdon 2022-2023-2024 apo 36 
muaj nga dita e kontraktimit. 

160,000.00 € 

 

5 

 Rregullimi i murit te Lumit ne Puhovc si dhe zona 
Industriale. 

Punët janë duke vazhduar dhe 
projekti është drejt përfundimit, 
vazhdim i projektit dhe ne vitin 

2023. 

140,000.00 € 

 

6 

 
Ndërtimi i rrugës Xhemajl Kade- Brestovik. 

 

Kanë filluar përgatitjet e trasesë për 
fillimin e punimeve, vazhdim i 
projektit edhe ne vitin 2023. 

334,000.00 € 
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7 

 
Ndërtimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra.  

 

Kane filluar punimet për kyçje ne 
kanalizimet ekzistuese  ne disa 

lokacione te ndryshme ne qytet dhe 
fshatra, vazhdim i projektit dhe ne 

vitin 2023. 

100,000.00 € 

 

8 

 

Blerja dhe montimi i ashensorëve ne Qendër dhe 
Rrokaqiell 

 

Procedurat e prokurimit kanë 
përfunduar dhe është shpallur 

fituesi në muajin dhjetor. Realizimi i 
punëve do të bëhet në fillim të vitit 

2023. 

140,000.00 € 

 

9 

 

 

Ndërtimi i ujësjellësit Stankaj, Pepaj. 

 

 

Ujësjellësi Fshatin Stankaj, Bogë, 
Shkrel është nënshkruar kontrata 
me OE dhe vazhdon ne vitin 2023, 
Ujësjellësi  Pepaj dhe Haxhaj ne  
procedurë te tenderimit dhe pritet 
qe punimet te vazhdojnë ne vitin 
2023.   

10 
  

 

Ndërtimi i shtatoreve Skender Çeku,  
Xhemajl Fetahaj, Agim Çelaj, Bekim Berisha 
(Abeja). 

 

Kontrata është ne realizim e sipër, 
skulptori është ne përfundim te 

shtatores se  4 –te dhe përfundimi 
dhe vendosja e shtatoreve pritet te 

behet ne vitin 2023. 

264,000.00 € 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi i Rrugëve ne Rugove:  
1.Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës  "Varri i Sykut – 
Bellopaq" 
2. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Shtypeq i Madh – 
‘’Qafa e Broqit ", ‘’ Panorama’’.     
3. Asfaltimi i Rrugëve në fshatin Rekë e 
Allagës - Pecaj. 
4. Ndërtimi i Rrugëve në Rugovë ‘’Gunishtë’’ 
‘’Drelaj’’,’’Llutovë’’, ‘’Dugaiv  vazhdim’’ . 
5. Asfaltimi i Rrugëve në fshatin ‘’ Koshutan - 
Pepaj".   
6. Ndërtimi  i rrugëve në Rugovë ‘’Lagjja 
Bardhaj Kuqishtë’’, Anekset Koshutan Lekaj. 
7. Vazhdimi i ndërtimit dhe Asfaltimi i Rrugës 
Dugaivë Pjesa -II-. 

Kontrata ne 7 LOTE  pritet të 
nënshkruhen në fillim të viti 2023 
dhe te vazhdohet me pune sipas 

planit dinamik.  

 

 

 

 

 3,200,00.00 € 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Asfaltimi i Rrugëve ne Fshatin Buqan, Nepole, 
Gllogjan, Llugagji, Kosuriq, Qallapek dhe 
Doberdol. 

 

2 Vjeçare 2021-2022 
Punët kane vazhduar ne vitin 2022 

për shkak te mos realizimit te 
kontratës ne tërësi është bërë  

zgjatja e planit dinamik dhe ne vitin 
2023. 

220,000.00 € 

 

 

13 

 

 

Asfaltimi i rrugëve ne Fshatin Loxhe, Llozhane,  
Zllapek dhe Graboc. 

 

 

2 Vjeçare 2021-2022 
Punët kane vazhduar ne vitin 2022 

për shkak te mos realizimit te 
kontratës ne tërësi është bere  

zgjatja e planit dinamik dhe ne vitin 
2023. 

420,000.00 € 
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14 

 

 

Asfaltimi i rrugëve Jabllanice e Vogël dhe 
Jablanicë e Madhe, Radavc, Novosell dhe 
Brestovik. 

 

2 Vjeçare 2021-2022 
Punët kane vazhduar ne vitin 2022 

për shkak te mos realizimit te 
kontratës ne tërësi është bere  

zgjatja e planit dinamik dhe ne vitin 
2023. 

420,000.00 € 

 

15 

 

Asfaltimi  rrugëve ne fshatin Katundi i Ri 
Treboviq, Nakull, Bllagaj, Babiq, Millovanc dhe 
Poqestë. 
  

2 Vjeçare 2021-2022 
Punët kane vazhduar ne vitin 2022 

për shkak te mos realizimit te 
kontratës ne tërësi është bere  

zgjatja e planit dinamik dhe ne vitin 
2023. 

290,000.00 € 

 

16 

 
Ndërtimi i rrugës Maja e Zeze – Vitomerice  

 

Punët janë duke vazhduar ne 
përgatitjen e trasesë dhe ne asfaltim  

vazhdim i projektit edhe ne vitin 
2023.  

(Ky projekt është bashkëfinancim 
me MI),  

17 

 

Ndërtimi i rrugës Peklenë – Shtupeq i Vogël- 
Varri Sykut  

 

Punët janë duke vazhduar ne 
përgatitjen e trasesë për asfaltim 

dhe përfundim te kontratës. 
   (Bashkëfinancim me MI), vazhdim i 

projektit edhe ne vitin 2023.  

18 

 

Ndërtimi i rrugës Peklenë – Shtupeq i Vogël- 
Varri Sykut (faza2) 

 

Punët janë duke vazhduar ne 
përgatitjen e trasesë për fillimin e 

punimeve   (Bashkëfinancim me MI), 
vazhdim i projektit edhe ne vitin 

2023.  

19 

 

 

Ndërtimi i rrugës në Drelaj- Leqinat 

 

 

 
Punët janë duke vazhduar ne 

përgatitjen e trasesë për asfaltim  
 (Bashkëfinancim me MI), vazhdim i 

projektit edhe ne vitin 2023 

 
 

20 

 

 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bogë. 

 

 

2 Vjeçare 2021-2022 
Punët kane vazhduar ne vitin 2022 

për shkak te mos realizimit te 
kontratës ne tërësi është bere  

zgjatja e planit dinamik dhe ne vitin 
2023.   

21 

 
Rekostruimi i rrjetit ne fshatrat e Rugovës  

 

Kontrata është duke u realizuar 
punët janë duke vazhduar edhe ne 

vitin 2023.   

685,000.00 € 

 

Projektet e mëposhtme janë të planifikuara për realizim gjatë vitit të ardhshëm 2023 

22 

 

LOT  1 Rregullimi i murit te Lumëbardhit m 
veshja me gurë , ndërtimi i pragjeve dhe                                                                                                        
LOT 2 Ndërtimi i murit mbrojtës të Ura Tranzit. 

Mars 2023 

 
500,000.00 € 

 

23 

 

Ndërtimi i Rrugëve ne lagjet:    
LOT 1 Karagaç, Sahat Kulla, Kapeshnice. 
LOT 3 Jarine, Asllan Qeshme, Haxhi Zeka, 7 

Mars 2023 

 
360,000.00 € 
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 Shtatori. 
 LOT 3 Jarine, Asllan Qeshme, Haxhi Zeka, 7 
Shtatori. 

 

24 

 

Ndërtimi i Rrugëve ne lagjet:       
LOT 1 Novosellë, Jabllanicëe e madhe dhe e 
vogël. 
LOT 4 Nabergjan, Terstenik, Ruhot, Llabjan. 
LOT 5 Zahaq, Qyshk, Katundi I Ri, Radavc, 
Dubove. 
LOT 6 Babiq, Pishtan, Millovanc, Poceste, Vragoc, 
Llozhan.  
LOT 7 Loxhe - Dardani 2 dhe , Raushiq. 

Mars 2023 

 
1,030,000.00 € 

 

25 

 

Ndërtimi i rrugëve RUGOVE :  Stankaj, Bogë, 
Shkrel, Koshutan, Haxhaj, Kuçishte, Drelaj, 
Shtupeq i Madh dhe sanimi i rrugëve sipas 
projektit. 

Maj 2023 

 
1,300,000.00 € 

 

26 

 

Ndërtimi i Kanalizimit ne lagjen Karagac, 
Dardani, 2 Korriku,Raushiq ,Kristal dhe Bellopoje 

 
Prill 2023 

 
100,000.00 € 

 

27 
Ndërtimi I Ujësjellësit ne fshatin Jabllanicë e 
madhe 

Prill 2023 

 
50,000.00 € 

 

28 
Rregullimi i shtratit te lumit Shushica nga Ura 
deri te shkolla e Novoselles. Prill 2023 100,000.00 € 

29 
Rregullimi i hapësirës rreth shtatoreve ne lagjen 
Karagac. Shkurt 2023 70,000.00 € 

30 Asfaltimi i Rrugës SEJNOVE - GJORE. Qershor 2023 200,000.00 € 

31 Ndërtimi i Ujësjellësit për Lugun e Baranit. Prill 2023 500,000.00 € 

32 
Asfaltimi i autoparkut dhe digjitalizimi i laurave 
në lagjen Rrokaqielli. Maj 2023  60,000.00 € 

33 
Rregullimi i infrastrukturës në Korze (blerja e 
materialit ndërtimorë). Shkurt 2023 100,000.00 € 

34 Rregullimi i Stacionit te ri te Autobusëve. Korrik 2023 200,000.00 € 

35 
Hapja e kanalit dhe sanimi i kanalit vërshues 
 ne lagjen Xhemajl Kada. Shkurt 2023 150,000.00 € 

36 
Ndërtimi i strehimores për qentë endacak afër 
Deponisë se Mbeturinave. Qershor 2023 40,000.00 € 

37 Ndërtimi i Depos për nevoja komunale. Qershor 2023 30,000.00 € 

38 
Ndërtimi I Shtëpisë se fshatit ne Jabllanicën e 
Vogël dhe Kosuriq. Korrik 2023 80,000.00 € 

39 

Ndërtimi i MUREVE Mbrojtëse ne lagjet  Zatra, 
Asllan Qeshma ,Shpëtim Bojku mbi burg, 
Dubove,  Jabllanicen e Madhe dhe Kosuriq. 

Mars 2023 

 
100,000.00 € 

 

40 
Shërbimet tjera kontraktuese -Hartimi I 
Projekteve: Shkurt 2023 170,000.00 € 
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 Hartimi i disa projekteve  detale për objekte apo 
hapësirave publike. 

  

41 
Ndërtimi i shtatores  Ibrahim Rugova ne Qendër 
te Qytetit. Mars 2023 100,000.00 € 

Këtu munde të shkruani komente shtesë: 

Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike, gjatë tërë periudhës kohore Janar – Dhjetor 2023, në 
vazhdimësi do të angazhohet në mbikëqyrjen e projekteve të cilat janë në realizim.  

Për projektet të cilat planifikon të fillojnë të realizohen në vitin 2023, së pari do të bëjë hartimin e 
paramasave dhe parallogarive, pastaj procesimin në prokurim për përzgjedhjen e operatorëve realizues 
të këtyre projekteve, pas nënshkrimit të kontratës do të bëhet mbikëqyrja e  realizimit të punëve të 
parapara në këto projekte. 

Përveç aktiviteteve të lartpërmendura të punësuarit në kuadër të DPKSHP, çdo ditë do të angazhohen 
edhe në aktivitete tjera si trajtimi i kërkesave të qytetarëve, mbikëqyrja e punëve në kuadër të hapësirave 
të hapura publike, vizitat në terren në rastet kur një gjë e tillë kërkohet, procesimin e pagesave të 
ndryshme për punët, shërbimet apo furnizimet e pranuara etj, si dhe aktivitete tjera të cilat janë nën 
përgjegjësinë e DPKSHP – së. 

 

  

 
 

Agron Nikçi  
 
 

  

Drejtoria për Pune Komunale dhe Sherbime 

Publike 
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Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të 

Mjedisit  

  
 

PERIUDHA 
PLANIFIKUESE 

Arta Nallbani JANAR-DHJETOR 

Arta.Nallbani@rks-gov.net DATA: 

049 258 227 Janar 2023 
    

Nr. 
Ref. 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës 
duhet të behën sipas planit të prokurimit, 
bazuar ne buxhetin e parapare për investime 
kapitale për vitin 2021 

Muaji i realizimit 
përfshirë edhe 
procedurën e 
prokurimit  

Çmimi i planifikuar në 
Euro  

1. Mbjellja e drunjve ne qytet  30.000€ 

2. Rregullimi i kanalit te hapur ne Zatra   40.000€ 

3. Rregullimi i kanalit te hapur Boge   50.000€ 

4. Rregullimi i kanalit te hapur te Shkolla Ekonomike  40.000€ 

5. 
Rregullimi i kanalit te hapur ne Jabllanice e 
madhe   40.000€ 

6. Rregullimi i kanalit te hapur ne Katund te Ri   30.000 € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Këtu munde të shkruani komente shtesë: 

 

 

  Arta Nallbani  

  

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të 

Mjedisit 

 



 

 

 

PËR: Kryetarin e Komunës / Ztr. Gazmend MUHAXHERI  

NGA: Drejtorati për Zhvillim Ekonomik / Ztr. Nasret HAJRIZI 

DATA: 22.12.2022 

LËNDA: PLANI VJETOR I PUNËS NGA DREJTORATI PËR ZHVILLIM EKONOMIK  

 

Nr. Përshkrimi  Njësia Matëse PERIUDHA KOHORE E REALIZIMIT - 2023  

    

Ja
n

ar
 

Sh
ku

rt
 

M
ar

s 

P
ri

ll 

M
aj

 

Q
er

sh
o

r 

K
o

rr
ik

 

G
u

sh
t 

Sh
ta

to
r 

Te
to

r 

N
ën

to
r 

D
h

je
to

r 

 
 

Vërejtje 

1 Hartimi i raportit të punës për vitin 
2022 dhe vlerësimi i stafit 

 Vjetore X             

2 Përpilimi i planit të punës dhe 
detyrat për sektoret në DZHE për 
vitin 2023 

 Vjetore X             

3 Përcjellja e zhvillimit të sektorit 
privat në komunën e Pejës gjatë 
vitit 2023 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

4 Përcjellja e aktiviteteve të Qendrës  Mujore X X X X X X X X X X X X  



Komunale për Biznese - Pejë 

5 Përcjellja e aktiviteteve të licencave 
të bizneseve (Licenca për Alkoool, 
për orarin e punës, për Taxi, 
Autobus dhe Vërtetime për dëshmi 
për vitet e përvojes së punës para 
vitit 1999 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

6 Mbledhja e statistikave, përcjellja e 
lëvizjeve dhe hulumtimet e 
kërkesave për zhvillimin e produktit 
turistik në komunën e Pejës për 
vitin 2022 dhe 2023 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

7 Takimet me OJQ-të vendore dhe 
diskutimi i projekteve të tyre dhe 
bashkpunimet e mundshme në 
projekte komunale 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

8 Bashkëpunimi me donatorë dhe të 
gjitha institucionet e tjera relevante 
të cilat si vëprimtari kanë zhvillimin 
ekonomik dhe turizmin 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

9 Menaxhimi i rrjeteve sociale per 
promovimin e turizmit ne Komunën 
e Pejës  

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

10 Realizimi i projekteve për investime 
kapitale të financuara nga buxheti 
komunal 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

11 Përcjellja e aktiviteteve në projektin 
ndërkufitar “Majat e Ballkanit” 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

12 Përcjellja e zhvillimit të projektit 
ndërkufitar me Malin e Zi “New 
envirenment revitalization 
approach - NERA”. 

 Mujore X X X X X X X X X X X X Projekti vazhdon 
edhe në vitin 
2024 

 Përcjellja e zhvillimit të projektit 
ndërkufitar me Malin e Zi “Turning 

 Mujore X X X X X X X X X X X X Projekti vazhdon 
edhe në vitin 



our villages into tourism 
destinations”. 

2024 

13 Menaxhimi i Zyrës Informative të 
Turizmit dhe Portës perëndimore 

 Mujore X X X X X X X X X X X X  

14 Fillimi I vizitave neper biznese   Mujore X             

15 Te ndryshme                

 

























































































































































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

Nr
Njësia 

matëse

Planifikimi  për  

2022/Planirano za 

2022

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

       Opis poslova i zadataka Januar Februar Mart April Maj Jun Jul August Septembar Oktobar Novembar Decembar        Napomena

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano 24 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2

Nr.projekteve

Br.projekata

Realizume

Realizovano

Nr.vizitave

Br.poseta

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka
Realizume

Realizovano

Nr.vizitave

Takime për integrim

                 Sastanci za Integraciju

1 11 1

3 3 3 2

1

3

1

3 1

1 1 1

4

31 2 3 3

1

Mbikqyrja realizimit i projekteve personave 

riatdhesuar  

Pracenje realizacije projekata za repatr. Lica 112 1

4 43 34 4 3 3

8

41 2 4 3 4

554

4

5 3 5 6

35

3

4

5 4

45 4 5

3

4

1

7

53

51

6 4 5

3

11 11 1 1

1

1 00 1

1 0 1 1 1

1

1

6

10 0 1 1 11

10

4 34 444 2 3 3 4 4

2 3

5

3 2

35

5

34 2 2 4 3

5

3

3

3

6

33

3 2

3

4

5

13

2

23 3 4

2

3 3

2 6

3

32

40

2 3 2

2 22

22 2 1 12 2 3

2

24 1 2 33

3 3 44

3

1 3 3

4 1 3 3

4 4

                   REALIZACIJA PLANA RADA ZA 2022 GODINU

REALIZIMI I PLANË PROGRAMIT TË PUNËS PËR VITIN 2022

PERIUDHA KOHORE E REALIZIMIT

                         ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM-OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

Verejtje

Jedinicamj

ere

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të                 

punës 

4 4

35 1 2 3

34 2 23

Br

3 2

1

Takime Per kthimin e Komunitetve

Sastanci za povratak zajednica

Mbikqyrja e realizimit te projekteve  

Pracenje realizacije projekata

Takime me organizatat qeveritare dhe joqeveritare

Sastaci sa vladinim i nevladinim organizacijama

Bashkëpunim me Policin e Kosoves

Saradnja sa PK

Takime me perfaqesuesit e  komunitetet minoritare 

neper te gjitha lokacionet e kthimit

Sastanci sa predstavnicima zajednica po svim 

lokacijama povratka

Realizimi/                                                                                                                                                                                                                                           

Realizovano

Vizitat ne teren me personat-familjet te kthyera



Br.poseta

Realizume

Realizovano

Nr.vizitave

Br.poseta

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë Kthim
Nr.takimeve               

Br.sastanaka  
10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ucesce u Opstinskoj Komisiji za Povratak 
Realizume    

Realizovano 
5 1 2 1 1

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve

Br.sastanaka

Realizume

Realizovano

2

2

2 3 3 42 2 3 2 3

1 1 2 11 1 1 1 2

16

16 1 2

31 2 3

Bashkëpunim - Takimet më MPB dhe Integrime 

Evropjane 

Saradnja-Sastanci sa MUP i MEI

3 33 3 2 330 1 3 3 3 2

3 3 2 32 3 3 2

14

30 2 3 3Takime për qeshtjet të personave riatdhesum

Sastaci za pitanja Repatriranih lica

111 1

11 2 1 1 1 11 2 1 2

12

16

4

4 34 3 2 33 2 2 3

3 33 4 3 3 4 3

9

41 3 4 4 4

33 2 2Posjete kod repatriranih porodica

            Šef OKZP / Shefi i ZKKK

4 4 4 33 3 4 5 3

4 4

4

424 4

41

4 4 53 4 5

Bashkëpunim me OJQ qe meren me kthime

Saradnja sa NVO koje se bave povratkom

Bashkëpunim me Qendren Për Qeshtje Sociale

1 2

2 3 2

18

47

42

17

2 2 2

2 1 2 1

22 2

1 2 1 2 1 1

224 1 2

17

22 2

2

3 2 2 2

2 22 22 1 2

20 0 1 1 2 1

15

19 0 1 2

Saradnja-Sastanci sa MZP

Bashkëpunimi-Takimet  me Ministrinë Për Kthime 1

1

1

13

222

2

0

3

2 2 2

3

2 2

2

2

33

23 3 2

2 0 2 2

3 4

11

27 2 3 2

4 33 3 4 3 2

23 2 2 3 3 2 3

4 3 3

4 3

10

32 2 3

39

53 45 4

4 4

45 2 3 4 4 3

3 34 4 3 3

4 4

8

41 2 4 3 4

   Dipl.Ing.Sabahudin Ciriković

Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë 

Riintegrim

Saradnja sa centrom za Socijalna Pitanja

Vizitat ne teren me personat-familjet te kthyera

Posjete kod vracenih porodica

Vizitat ne teren me personat-familjet te 

riatdhesuara

Pjesmarja në Komitete të Formura

Ucesce u formiranim komitetima

Ucesce u Opstinskoj Komisiji za Repatrijaciju

Bashkepunimi me Drejtorit tjera

Saradnja sa Direktoratima SO


