








































































































































Janar, 2023 

 
Plani i Punës 2023 

 



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 

                                                                               ________________ 
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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
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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVO 

REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E PEJËS 

OPŠTINA PEĆ 

MUNICIPALITY OF PEJA 

 

  

 

 

 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

DIREKTORAT ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT 

DEPARTMENT OF CULTURE, YOUTH, AND SPORTS 

 
 

Plani Vjetor i mbeshtetjes financiare per OJQ-të 
 

 

DKRS-Pejë 

 

 

Viti  2023 
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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 
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 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 

 



 

Buxheti për subvencione të viti 2023 është  216,500.00 € 

 

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 

 



 

Buxheti për subvencione të viti 2023 është  216,500.00 € 

 

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 

 



 

Buxheti për subvencione të viti 2023 është  216,500.00 € 

 

 

  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 



                      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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

1 02100000-5 Furnizim me lende djegese-
DRU

02.05.2023 1 Furnizim me lende djegese-
DRU

200.000,00

2 02100000-5 Furnizim me lende djegese-
Pelet

02.05.2023 1 Furnizim me lende djegese-
Pelet

80.000,00

3 30000000-9 Furnizim me artikuj per 
mirembajtjen e shkollave

02.02.2023 1 Furnizim me artikuj per 
mirembajtjen e shkollave

100.000,00

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT

Për vitin Fiskal

Sipas Nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin 
Publik

2023

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet në AQP jo më vonë se 15 ditë  pas shpalljes së legjislacionit të përvetësimeve

Data e dërgimit në AQP

Planifikim paraprak

Planifikimi përfundimtar

E rezervuar për AQP

Data e pranimit

 

NENI I.Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)

Emri i AK

Adresa

Qyteti

Telefoni

Email-i

KOMUNA E PEJES

Hasan Prishtina, PN

Pejë

03820043405

Milot.R.Gashi@rks-gov.net

Personi kontaktues

Email-i

Kodi Postar

Regjioni

Faksi

URL

MILOT GASHI

Milot.R.Gashi@rks-gov.net

30000

NENI II.Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal

II.1)KONTRATAT PËR FURNIZIM

1 / 12

12.01.2023



4 30000000-9 Furnizim me pajisje per fikjen e 
zjarrit dhe rimbushja e pajisjeve

02.05.2023 1 Furnizim me pajisje per fikjen e 
zjarrit dhe rimbushja e pajisjeve

10.000,00

5 36153110-2 Furnizim me material didaktik 02.02.2023 1 Furnizim me material didaktik 20.000,00

6 31681000-3 Furnizim me material elektrik te 
ndara ne 3 Lote

02.02.2023 1 LOT 1 Furnizim me material 
elektrik per Drejtoratin e Arsimit

25.000,00

2 LOT 2 Furnizim me material 
elektrik per SHCK-  Administrat

30.000,00

3 LOT 3 Furnizim me material 
elektrik per Drejtoratin e  
Shendetsis

25.000,00

7 36153110-2 Blerja e instrumenteve 
muzikore

04.05.2023 1 Blerja e instrumenteve 
muzikore

30.000,00

8 30000000-9 Blerja e kompjutereve , 
servereve  dhe pajisjeve 
shpenzuese per IT

08.05.2023 1 Blerja e kompjutereve , 
servereve  dhe pajisjeve 
shpenzuese per IT

50.000,00

9 30000000-9 Blerja e veturave 03.02.2023 1 Blerja e veturave 110.000,00

10 30000000-9 Blerja e kompjutereve -per 
Drejtorin e Administrates

07.04.2023 1 Blerja e kompjutereve -per 
Drejtorin e Administrates

20.000,00

11 30192000-1 Blerja e mobileve 
(karriga,vitrina,tavolina,kaseta,
etj)qe nuk jane pjese e AQP-se

10.03.2023 1 Blerja e mobileve 
(karriga,vitrina,tavolina,kaseta,
etj)qe nuk jane pjese e AQP-se

40.000,00

12 36610000-0 Furnizim me material 
shpenzues sanita dhe higjienik 
adekuat per institucione 
shendetesore

16.03.2023 1 Furnizim me material 
shpenzues sanita dhe higjienik 
adekuat per institucione 
shendetesore

15.000,00

13 33151400-7 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematologjike ne 
laboratorin e QKMF-se

10.03.2023 1 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematologjike ne 
laboratorin e QKMF-se

30.000,00

14 33194220-4 Furnizim me barna per 
Barnatoren Qendrore te 
QKMF-se

09.03.2023 1 Furnizim me barna per 
Barnatoren Qendrore te 
QKMF-se

70.000,00

17 25247000-4 Blerja e paisjeve te mirmbajtjes 
per sherbimin teknik dhe 
sinjalistikes

10.02.2023 1 Blerja e paisjeve te mirmbajtjes 
per sherbimin teknik dhe 
sinjalistikes

15.000,00

18 30192400-5 Furnizim me reklama ndricuese 
te standardizuara 3D

11.04.2023 1 Furnizim me reklama ndricuese 
te standardizuara 3D

9.000,00

20 30192000-1 Furnizim me 
material,paisje,elemente 
shpenzuese per QKMF- SHCK

15.03.2023 1 Furnizim me 
material,paisje,elemente 
shpenzuese per QKMF- SHCK

30.000,00

2 / 12

12.01.2023



21 33124130-5 Furnizim me elemente 
laboratorike per njesin e 
protetikes ne Polikliniken 
Stomatologjike

15.03.2023 1 Furnizim me elemente 
laboratorike per njesin e 
protetikes ne Polikliniken 
Stomatologjike

15.000,00

22 30192000-1 Furnizim me karriga dhe 
tavolina e orendi te tjera per 
QKMF dhe njesi te saj

30.03.2023 1 Furnizim me karriga dhe 
tavolina e orendi te tjera per 
QKMF dhe njesi te saj

20.000,00

23 30192000-1 Furnizim me material shtypi 
(receta,blloka,participime 
,udhezime te ndryshme)

12.04.2023 1 Furnizim me material shtypi 
(receta,blloka,participime 
,udhezime te ndryshme)

9.000,00

24 30192000-1 Furnizim me kompjuter
(desktop,monitor,projektor)

1 Furnizim me kompjuter
(desktop,monitor,projektor)

10.000,00

25 31681000-3 Furnizim me pajisje elektrike 
gjenerator,inventar dhe 
stabilizator per QKMF dhe 
njesit e saj

11.05.2023 1 Furnizim me pajisje elektrike 
gjenerator,inventar dhe 
stabilizator per QKMF dhe 
njesit e saj

15.000,00

26 30192000-1 Furnizimi me uniforma,qarqafa 
dhe materiale tjera tekstili per 
QKMF dhe njesit e saj

10.05.2023 1 Furnizimi me uniforma,qarqafa 
dhe materiale tjera tekstili per 
QKMF dhe njesit e saj

10.000,00

27 31731000-9 Furnizim dhe mirembajtja e 
sistemit klimatizimit dhe 
ngrohje per QKMF dhe njesit e 
saj

10.05.2023 1 Furnizim dhe mirembajtja e 
sistemit klimatizimit dhe 
ngrohje per QKMF dhe njesit e 
saj

20.000,00

28 30000000-9 Furnizim me pajisje mjekesore 
,pajisje dhe aparatura te 
ndryshme mjekesore ne baze 
te nevojave dhe kerkesave te 
QKMF-se dhe njesive te saj

20.04.2023 1 Furnizim me pajisje mjekesore 
,pajisje dhe aparatura te 
ndryshme mjekesore ne baze 
te nevojave dhe kerkesave te 
QKMF-se dhe njesive te saj

40.000,00

30 30192000-1 Furnizim me material higjienik 
per nevojat e SHCK-se

05.07.2023 1 Furnizim me material higjienik 15.000,00

45 31680000-6 Blerja e  Radiolidhejeve  për 
Zjrafikes

20.02.2023 1 Blerja e  Radiolidhejeve  për 
Zjrafikes

3.000,00

98 30000000-9 Furnizimi dhe montimi 
kamerave dhe paisjeve tjera te 
IT per QKMF

28.04.2023 1 Furnizimi dhe montimi 
kamerave dhe paisjeve tjera te 
IT per QKMF

7.000,00

99 29835100-2 Blerja e Dy aparateve 
profesional dhe pjeseve 
percjellese per zyren e 
informimit dhe Drejtorin e 
Inspeksionit

17.05.2023 1 Blerja e Dy aparateve 
profesional dhe pjeseve 
percjellese per zyren e 
informimit dhe Drejtorin e 
Inspeksionit

20.000,00

100 24312400-8 Blerja e Gureve natyral per 
Sheshin ne Peje

06.06.2023 1 Blerja e Gureve natyral per 
Sheshin ne Peje

200.000,00

101 32500000-8 Reprezentacion per nevojat e 
ekzekutivit komunal

18.05.2023 1 Reprezentacion per nevojat e 
ekzekutivit komunal

15.000,00
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103 31680000-6 Furnizim me paisje   Tornado   
per pastrim te dyshemeve

03.05.2023 1 Furnizim me paisje   Tornado   
per pastrim te dyshemeve

40.000,00

104 30000000-9 Blerja e  Tabletave per 
mbikqyrien e projekteve dhe 
regjistrim te pronave

26.05.2023 1 Blerja e  Tabletave per 
mbikqyrien e projekteve dhe 
regjistrim te pronave

20.000,00

105 30000000-9 Blerja e Inventareve per SHCK 
qe nuk jane pjese te AQP-se

07.06.2023 1 Blerja e Inventareve per SHCK 
qe nuk jane pjese te AQP-se

40.000,00

Totali i Vlerës 1.408.000,00

II.2)KONTRATAT PËR SHËRBIME

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

16 24312400-8 Asgjesimi i mbetjeve 
medicionale

13.04.2023 1 Asgjesimi i mbetjeve 
medicionale

10.000,00

19 30192000-1 Dezinfektimi,Deratizimi dhe 
Dezinsektimi i objekteve 
shendetesore dhe te SHCK-se

20.02.2023 1 Dezinfektimi,Deratizimi dhe 
Dezinsektimi i objekteve 
shendetesore dhe te SHCK-se

30.000,00

29 30192000-1 Sherbime shtypi 20.04.2023 1 Sherbime shtypi 15.000,00

31 30192000-1 Mirembajtja dhe Servisim dhe 
mbushje me gaz te klimave per 
SHCK-ne

30.03.2023 1 Mirembajtja dhe Servisim dhe 
mbushje me gaz te klimave per 
SHCK-ne

20.000,00

32 80400000-8 Promovimi i destinacioneve 
turistike te Pejes

08.05.2023 1 Promovimi i destinacioneve 
turistike te Pejes

18.000,00

36 80400000-8 Pastrimi dhe mirembajtja e 
kanalizimeve dhe gropave 
septike

10.04.2023 1 Pastrimi dhe mirembajtja e 
kanalizimeve dhe gropave 
septike

10.000,00

37 80400000-8 Vendosia e rrjetit, Interneti ne 
shkolla

10.02.2023 1 Vendosia e rrjetit, te Interneti 
ne shkolla

5.000,00

38 50117200-0 Sigurimi i automjeteve 20.02.2023 1 Sigurimi i automjeteve 55.000,00

39 50117200-0 Mirembajtja e automjeteve 20.02.2023 1 Mirembajtja e automjeteve 80.000,00

40 93500000-3 Mirembajtja e pendave, 
pragjeve dhe argjinaturave ne 
Lumbardh

15.03.2023 1 Mirembajtja e pendave, 
pragjeve dhe argjinaturave ne 
Lumbardh

25.000,00

41 93500000-3 Servisimi i aparaturave 
stomatologjike

20.04.2023 1 Servisimi i aparaturave 
stomatologjike

10.000,00
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42 93500000-3 Servisimi i aparaturave 
hematologjike biokimike

20.04.2023 1 Servisimi i aparaturave 
hematologjike biokimike

5.000,00

43 93500000-3 Servisimi,mirmbajtja dhe 
zgjerimi kapaciteve shtes 
kabinetit te RTG dhe 
Mamogarfi

22.05.2023 1 Servisimi,mirmbajtja dhe 
zgjerimi kapaciteve shtes 
kabinetit te RTG dhe 
Mamogarfi

15.000,00

106 93000000-8 Mirmbajtja e rrjetit te kamerave 
te qytetit dhe blerja e tyre

19.05.2023 1 Mirmbajtja e rrjetit te kamerave 
te qytetit dhe blerja e tyre

30.000,00

33 93000000-8 Digjitalizimi i arkives se 
shoqates bjeshkatare Gjeravica

17.05.2023 1 Digjitalizimi i arkives se 
shoqates bjeshkatare Gjeravica

18.000,00

34 93000000-8 Panairi Veror 06.06.2023 1 Panairi Veror 20.000,00

35 93000000-8 Panairi Dimror 19.10.2023 1 Panairi Dimror 20.000,00

44 93000000-8 Servisimi dhe mirmbajtja e 
kabinetit te RTG ne Poliklinik

10.05.2023 1 Servisimi dhe mirmbajtja e 
kabinetit te RTG ne Poliklinik

5.000,00

107 93000000-8 Trajtimi i qeneve endacak ne 
Komunen e Pejes

12.05.2023 1 Trajtimi i qeneve endacak ne 
Komunen e Pejes

70.000,00

Totali i Vlerës 461.000,00

II.3)KONTRATAT PËR PUNË

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

46 45262300-4 Rregullimi i murrit te Lumit prej 
ish Kombinatit deri tek ura e 
transitit dhe veshja me gurre

20.03.2023 1 LOT 1 Rregullimi i murit te 
lumbardhit dhe veshja me gurre

300.000,00

2 LOT 2 Ndertimi i murrit 
mbrojtes prej kombinatit deri te 
ura tranzit

200.000,00

47 45262300-4 Ndertimi i murrit bashkues 
shetitore rruges shendetit

17.03.2023 1 Ndertimi i murrit bashkues 
shetitore rruges shendetit

150.000,00

48 45232452-5 Ndertimi i rrugeve ne Qytet 20.03.2023 1 LOT 1 Ndertimi i rrugeve ne 
lagjen Karagaq, Sahate Kulla , 
Kapeshnic

130.000,00

2 LOT 2 Ndertimi i rrugeve ne 
lagjen Bellopoje, Dardani dhe 
Kristal

130.000,00
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3 LOT 3 Asfaltimi  i rrugeve ne 
lagjen Jarine, Asllan Qeshme, 
Haxhi Zeka, dhe  7 Shtatori

140.000,00

49 45262300-4 Ndertimi i rrugeve ne Fshatra 20.03.2023 1 LOT 1 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Novosell , Jabllanic  e 
Madhe , Jabllanic e Vogel dhe 
Radavc

140.000,00

2 LOT 2 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Kosuriq , Gllogjan dhe 
Llugagji

140.000,00

3 LOT 3 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Rashiq Baran i eperm, 
Kotradiq , Qallapek, Kryshec 
dhe Kamenic

190.000,00

4 LOT 4 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Nabergjan ,Trestenik, 
Ruhot dhe Llabjan

140.000,00

5 LOT 5 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Zahaq, Qyshk,Katund i 
ri , Radavc dhe Dubove

140.000,00

6 LOT 6 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Babiq Pishtan 
Millovanc Poqest, Vragoc dhe 
LLozhan

140.000,00

7 LOT 7 Ndertimi i rrugeve ne 
fshatrat Loxhe, Dardani 3 
,Graboc dhe Raushiq

140.000,00

50 45262300-4 Ndertimi i rrugeve ne 
Stankaj,Boge,Shkrel,Koshutan,
Haxhaj,Kucishte,Drelaj,Shtype
q i Madhe

10.05.2023 1 Ndertimi i rrugeve ne 
Stankaj,Boge,Shkrel,Koshutan,
Haxhaj,Kucishte,Drelaj,Shtype
q i Madhe

1.300.000,00

51 45232452-5 Ndertimi i Kanalizimit ne lagjen 
Karagac,Dardani ,2 Korriku  
(Stadiumi Sh.H)

14.04.2023 1 Ndertimi i Kanalizimit ne lagjen 
Karagac,Dardani ,2 Korriku  
(Stadiumi Sh.H)

100.000,00

52 45232452-5 Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatin 
 Kuqishte

12.05.2023 1 Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatin 
 Kuqishte

40.000,00

53 45232452-5 Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatin 
Jabllanice e Madhe

12.05.2023 1 Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatin 
Jabllanice e Madhe

50.000,00

54 45232452-5 Rregullimi dhe Ndertimi  i 
shtratit te lumit Shushica, prej 
ures deri te shkolla Novosell

10.04.2023 1 Rregullimi dhe Ndertimi  i 
shtratit te lumit Shushica, prej 
ures deri te shkolla Novosell

100.000,00

56 45262300-4 Rregullimi i hapsires rreth 
shtatoreve ne lagjen Karagaq

15.02.2023 1 LOT 1 Ndertimi i bazamenteve 
te shtatoreve

40.000,00
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2 LOT 2 Rregullimi i Hapsires per 
reth shetitores

70.000,00

58 45262300-4 Asfaltimi i rruges SEJNOVE-
GJORE

05.06.2023 1 Asfaltimi i rruges SEJNOVE-
GJORE

200.000,00

59 45232452-5 Ndertimi i ujesjellesit per Lugun 
e Baranit RITENDER

05.06.2023 1 Ndertimi i ujesjellesit per Lugun 
e Baranit RITENDER

500.000,00

60 45262300-4 Asfaltimi i autoparkut dhe 
digjitalizimi I laurave ne lagjen 
Rrokaqille

19.05.2023 1 Asfaltimi i autoparkut dhe 
digjitalizimi I laurave ne lagjen 
Rrokaqille

60.000,00

61 45262300-4 Rregullimi i Rruges prapa  
Stacionit  te Autobuseve

07.07.2023 1 Rregullimi i Rruges prapa  
Stacionit  te Autobuseve

150.000,00

62 45232452-5 Hapja e kanaleve dhe sanimi i 
kanalit vershues prej fures 
Husaj deri te Kanali Atmosferik 
Fidanishte

04.07.2023 1 Hapja e kanaleve dhe sanimi i 
kanalit vershues prej fures 
Husaj deri te Kanali Atmosferik 
Fidanishte

150.000,00

63 45262300-4 Ndertimi i ambulantes se 
Veterinareve per trajtimin e 
qeneve endacak  afer 
Deponise se Mbeturinave 
Sverk

05.06.2023 1 Ndertimi i ambulantes se 
Veterinareve per trajtimin e 
qeneve endacak  afer 
Deponise se Mbeturinave 
Sverk

40.000,00

64 45262300-4 Ndertimi i Depos per nevoje 
komunale ne shkollen Rifat 
Gjota

12.06.2023 1 Ndertimi i Depos per nevoje 
komunale ne shkollen Rifat 
Gjota

30.000,00

65 45262300-4 Ndertimi i Shtepise se fshatit 
ne Jabllanice e Vogel dhe 
Kosuriq

07.07.2023 1 Ndertimi I Shtepise se fshatit 
ne Jabllanice e Vogel dhe 
Kosuriq

80.000,00

66 45262300-4 Ndertimi i murreve mbrojtese 
dhe Rethojave

10.03.2023 1 LOT 1 Ndertimi i mureve ne 
Kapeshnice, Zatra, Xhemajl 
Kada,                2 Korriku,   
Jabllanicen e Madhe Dubov 
dhe Kosuriq

60.000,00

2 LOT 2 Ndertimi i rethojave 
metalike te mureve te varezave

40.000,00

67 45451000-3 Invest ne hapsiren te i 5-ti km 
Rugove

03.03.2023 1 Regullimi i hapsirave te i 5-ti 
km Rugove

15.000,00

68 45451000-3 Vendosja e monitorit interaktiv 
te hyrja e zyres informative te 
turizmit

21.03.2023 1 Vendosja e monitorit interaktiv 
te hyrja e zyres informative te 
turizmit

15.000,00

69 45451000-3 Ndertimi i strehimoreve turistike 
ne shtigjet e turizimit

17.04.2023 1 Ndertimi i strehimoreve turistike 
ne shtigjet e turizimit

40.000,00

70 45451000-3 Hapja dhe shenjezimi i 
shtigjeve turistike ne bjeshket e 
Lipes-bjeshket e Podgurit

04.05.2023 1 Hapja dhe shenjezimi i 
shtigjeve turistike ne bjeshket e 
Lipes-bjeshket e Podgurit

40.000,00
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71 45451000-3 Investime ne infrastrukture te 
burimi i Drinit te Bardhe

31.05.2023 1 Investime ne infrastrukture te 
burimi i Drinit te Bardhe

20.000,00

72 45451000-3 Investim per rregullimin e 
Ujevares ne Shtypeq te Madhe

05.06.2023 1 Investim per rregullimin e 
Ujevares ne Shtypeq te Madhe

20.000,00

73 45451000-3 Ndertimi i shtepis  malore 
Gjeravica dhe muzeun e 
bjeshkatarise

30.06.2023 1 Ndertimi i shtepis  malore 
Gjeravica dhe muzeun e 
bjeshkatarise

50.000,00

74 45232452-5 Ndertimi i salles se sporteve ne 
Gllogjan  dhe Treboviq

20.03.2023 1 Ndertimi i salles se sporteve ne 
Gllogjan  dhe Treboviq

300.000,00

75 45422000-1 Rregullimi i kabineteve te 
shkollave;Fan 
Noli,Skenderbeu,Xhemail 
Kada,28 Nentori,Ramiz 
Sadiku,Asdreni dhe Hil Mosi

20.03.2023 1 Rregullimi i kabineteve te 
shkollave;Fan 
Noli,Skenderbeu,Xhemail 
Kada,28 Nentori,Ramiz 
Sadiku,Asdreni dhe Hil Mosi

60.000,00

76 45451000-3 Ndertimi i rrethojave ne shkollat 
 8 Marsi,Asdreni  Qerdhja 
Pellumbat e Paqes ,Skender 
Ceku, 2 Korriku,Hill Mosi 
,7Shtatori dhe Migjeni

15.03.2023 1 Ndertimi i rrethojave ne shkollat 
 8 Marsi,Asdreni  Qerdhja 
Pellumbat e Paqes ,Skender 
Ceku, 2 Korriku,Hill Mosi 
,7Shtatori dhe Migjeni

40.000,00

77 45262300-4 Renovimi  i shkollave Rifat 
Xhota ,8 Marsi,Sami 
Frasheri,Lidhja e 
Pejes,Dardania Hil Mosi dhe 
Smajl Hajdari

13.03.2023 1 Renovimi  i shkollave Rifat 
Xhota ,8 Marsi,Sami 
Frasheri,Lidhja e 
Pejes,Dardania Hil Mosi dhe 
Smajl Hajdari

90.000,00

78 45451000-3 Vendosia e kamerave dhe 
Paisjeve tjera ne  shkollat 
Dardania,8Marsi,Mehmet 
Shoshi,Lidhja e Pejes dhe 28 
Nentori

13.03.2023 1 Vendosia e kamerave dhe 
Paisjeve tjera ne  shkollat 
Dardania,8Marsi,Mehmet 
Shoshi,Lidhja e Pejes dhe 28 
Nentori

54.418,00

79 45451000-3 Ndertimi i aneksit  shkollor ne 
fshatin Zllapek

14.03.2023 1 Ndertimi i aneksit  shkollor ne 
fshatin Zllapek

50.000,00

80 45451000-3 Ndertimi i Objektit te ri te 
Gjimnazi (Ritender )

15.03.2023 1 Ndertimi i Objektit te ri te 
Gjimnazi (Ritender )

400.000,00

82 45232452-5 Ndertimi i kanaleve te ujitjes 15.05.2023 1 LOT 1 Ndertimi i kanalit  te 
ujitjes nga Penda e Gllaviqices, 
Gllaviqicë-Jabllanicë, Nakull, 
Leshan, Jabllanic e Leshanit

60.000,00

2 LOT 2 Ndertimi i kanaleve te 
ujitjes ne Pavlan, Ramun, 
Llabjan, Zahaq, Bllagaje

130.000,00

3 LOT 3 Ndertimi i kanaleve te 
ujitjes ne Barran Qallapek , 
buqan , Kamenic , Kotradiq, 
Vranoc

90.000,00
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4 LOT 4 Ndertimi i kanaleve te 
ujitjes ne fsh; Gllogjan, 
Llugagji, Kryshec, Nocoselle , 
Treboviq ( lidhur ne sistem te 
Vitomerices)

190.000,00

5 LOT 5 Ndertimi i kanaleve te 
ujitjes ne fsh Loxhe , Raushiq , 
Doberdol, Vragoc, Kerstoc

60.000,00

6 LOT 6 Ndertimi i kanaleve te 
ujitjes ne fsh; Lutogllave , 
Nabergjan , Trestenik , 
Vitomerice

70.000,00

83 45232452-5 Rregullimi i kanalit te hapur 05.04.2023 1 LOT 1 Rregullimi i kanalit te 
hapur ne Zatra dhe Karagaq, 
kapeshnic vitomeric , gllogjan, 
treboviq , jabllanic e madhe 
dhe rruga kryesore Novosell

50.000,00

2 LOT 2 Rregullimi i kanalit te 
hapur ne Katundin e Ri

50.000,00

3 LOT 3 Rregullimi i kanalit te 
hapur ne Boge

50.000,00

4 LOT 4 Rregullimi i kanalit te 
hapur ne Shkollen Ekonomike

30.000,00

5 LOT 5 Rregullimi i kanalit te 
hapur ne Jabllanice te Madhe

40.000,00

84 45451000-3 Mbjellja e drunjeve ne qytet 24.04.2023 1 Mbjellja e drunjeve ne qytet 30.000,00

85 45451000-3 Rrenovimet e Zyres se 
Administrates te  Kurorzimeve , 
zyret e Drejtorive te Bujqesi , 
Inspektorat, zyres se 
komuniteteve , asamble 
komunale,kadaster, zyres se 
zhvillimit ekonomik   dhe DKA

10.04.2023 1 Rrenovimet e Zyres se 
Administrates te  Kurorzimeve , 
zyret e Drejtorive te Bujqesi , 
Inspektorat, zyres se 
komuniteteve , asamble 
komunale,kadaster, zyres se 
zhvillimit ekonomik   dhe DKA

90.000,00

86 45422100-2 Punimet e 
zdrukthtarise,mobileri ,dhe 
elemente tjera te enterierit per 
QMF-Karagq, QPS-ne , 
Qendren Trajnuese  dhe 
shtepia Emergjente 2

17.04.2023 1 Punimet e 
zdrukthtarise,mobileri ,dhe 
elemente tjera te enterierit per 
QMF-Karagq, QPS-ne , 
Qendren Trajnuese  dhe 
shtepia Emergjente 2

100.000,00

87 45451000-3 Faza e dyte(Finale)e punimeve 
ne objektin e Qendres se 
Trajnimeve multifunksionale

18.04.2023 1 LOT 1 Faza e dyte(Finale)e 
punimeve ne objektin e 
Qendres se Trajnimeve 
multifunksionale

150.000,00
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2 LOT 2 Instalimi i ngrohjes 
qendrore ne katin dy te 
qendres trajnuese, shtepia 
emergjente,

100.000,00

88 45451000-3 Renovime te pjeseshme ne 
QKMF,QMF-Zahaq dhe njesi te 
ndryshme

10.04.2023 1 Renovime te pjeseshme ne 
QKMF,QMF-Zahaq dhe njesi te 
ndryshme

40.000,00

89 45451000-3 Regullimi dhe adaptimi I 
objektit shkollor ne boge dhe 
shendrimi ne institucionn 
shendetsor (AMF- BOGE) 
Rugove

02.06.2023 1 Regullimi dhe adaptimi I 
objektit shkollor ne boge dhe 
shendrimi ne institucionn 
shendetsor (AMF- BOGE) 
Rugove

25.000,00

90 45451000-3 Prezantimi artistik i Galerise se 
Arteve

10.03.2023 1 Prezantimi artistik i Galerise se 
Arteve

30.000,00

91 45451000-3 Ndertimi i fushes Baran- 
RITENDER

20.03.2023 1 Ndertimi i fushes Baran- 
RITENDER

150.000,00

92 45331220-4 Instalimi i ngrohjes qendrore 
dhe ventilimi ne palesren 
Karakaq

11.08.2023 1 Instalimi i ngrohjes qendrore 
dhe ventilimi ne palesren 
Karakaq

400.000,00

93 45451000-3 Ndertimi i palestres ne Zahaq 14.08.2023 1 Ndertimi i palestres ne Zahaq 300.000,00

94 45451000-3 Ndertimi i tribunave ne 
sdadionin e Vitomirices

10.04.2023 1 Ndertimi i tribunave ne 
sdadionin e Vitomirices

30.000,00

57 45000000-7 Rregullimi dhe kubezimi i 
hapsires te QPS-se dhe prapa 
KEDS-it

28.02.2023 1 Rregullimi dhe kubezimi i 
hapsires te QPS-se dhe prapa 
KEDS-it

30.000,00

81 45000000-7 Ndertimi i Qerdhes ne Oborrin 
e Shkolles se Ekonomike 
RITENDER

29.03.2023 1 Ndertimi i Qerdhes ne Oborrin 
e Shkolles se Ekonomike 
RITENDER

500.000,00

95 45000000-7 Asfaltimi i Rrugeve per  
Komunitete

14.06.2023 1 LOT 1 Asfaltimi i Rrugeve ne  
Vitomeric, Novosell, Brestovik

100.000,00

2 LOT 2 Asfaltimi i rrugeve ne 
GOROZHDEVC , BLLAGAJ, 
ZLLAPEK, QUNGUR dhe 7 
SHTATORI

100.000,00

108 45000000-7 Vendosia e Pompave Termike 
ne shkollat Shkolla e Arteve, 
Shkolla e Muzikes, Asdreni , 8 
Marsi , dhe Qerdhes Dardani

06.06.2023 1 Vendosia e Pompave Termike 
ne shkollat Shkolla e Arteve, 
Shkolla e Muzikes, Asdreni , 8 
Marsi , dhe Qerdhes Dardani

150.000,00

109 45000000-7 Ndertimi i strehave ne Sallat e 
shkollave Lidhja e Prizrenit dhe 
Baranit

14.06.2023 1 Ndertimi i strehave ne Sallat e 
shkollave Lidhja e Prizrenit dhe 
Baranit

60.000,00

122 45000000-7 Rregullimi i Ndriqimit ne 
Palestren e Sporteve Karagaq

05.07.2023 1 Rregullimi i Ndriqimit ne 
Palestren e Sporteve Karagaq

40.000,00

10 / 12
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Totali i Vlerës 9.529.418,00

II.4)KONKURSET E PROJEKTIMIT

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

55 45262300-4 Ndertimi i shtatores Ibrahim 
Rugova

10.04.2023 1 Ndertimi i shtatores Ibrahim 
Rugova

80.000,00

96 74220000-7 Hartimi i projekteve te Urave , 
Projektimi i Ures ne Kapeshnic 
(Te HAJDARAKT) Ura 
Kombinati i Lekur Kepuceve 
Univers dhe Shetitoria Radavc 
, prej  ures rruges kryesore deri 
te rethi i Berdynajve

10.04.2023 1 Hartimi i projekteve te Urave , 
Projektimi i Ures ne Kapeshnic 
(Te HAJDARAKT) Ura 
Kombinati i Lekur Kepuceve 
Univers dhe Shetitoria Radavc 
, prej  ures rruges kryesore deri 
te rethi i Berdynajve

30.000,00

97 93000000-8 Hartimi i projektit Shesi - Ura e 
Zllit , Shetitoria Radavc  nga 
mulliri i Berdynajve , dhe 
Sheshi 4 Gjeneraleve

11.04.2023 1 Hartimi i projektit Shesi - Ura e 
Zllit , Shetitoria Radavc  nga 
mulliri i Berdynajve , dhe 
Sheshi 4 Gjeneraleve

30.000,00

110 93000000-8 Hartimi i projektit per trotuarin 
per biciklist dhe kembesor nga 
Hidrodrini deri te Ura e tunelit 
te pare ne Rugove

07.04.2023 1 Hartimi i projektit per trotuarin 
per biciklist dhe kembesor nga 
Hidrodrini deri te Ura e tunelit 
te pare ne Rugove

20.000,00

111 93000000-8 Hartimi i Projektit kanalit 
atmosferik nga Furra Husaj deri 
tek Kanali Fidanishte dhe 2 
Kanale atmosferik te Dulia

28.02.2023 1 Hartimi i Projektit kanalit 
atmosferik nga Furra Husaj deri 
tek Kanali Fidanishte dhe 2 
Kanale atmosferik te Dulia

10.000,00

112 93000000-8 Hartimi i projektit per sallat  e 
sportit ne Gllogjan dhe 
Treboviq

20.02.2023 1 Hartimi i projektit per sallat  e 
sportit ne Gllogjan dhe 
Treboviq

20.000,00

113 93000000-8 Hartimi i Projektit dhe Impiantit 
ne Fshatin Kryshec

16.02.2023 1 Hartimi i Projektit dhe Impiantit 
ne Fshatin Kryshec

10.000,00

114 93000000-8 Hartimi i projektit kryesor per 
Lidhjen e Kanalizimit ne 
Raushiq Impiant dhe Loxhe 
Impiant

06.04.2023 1 Hartimi i projektit kryesor per 
Lidhjen e Kanalizimit ne 
Raushiq Impiant dhe Loxhe 
Impiant

10.000,00

11 / 12
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115 93000000-8 Hartimi i projektit per 
Ambulanten Veterinare per 
Trajtimin e Qeneve Endacak 
dhe Hartimi i Projektit per 
shtepit e fshatit ne Kosuriq dhe 
Jabllanic e Vogel

04.04.2023 1 Hartimi i projektit per 
Ambulanten Veterinare per 
Trajtimin e Qeneve Endacak 
dhe Hartimi i Projektit per 
shtepit e fshatit ne Kosuriq dhe 
Jabllanic e Vogel

10.000,00

116 93000000-8 Hartimi i Projektit per Rrugen 
Pod Jakupit - Qaf Hajl

19.05.2023 1 Hartimi i Projektit per Rrugen 
Pod Jakupit - Qaf Hajl

20.000,00

117 93000000-8 Hartimi i projektit per Enterier 
per QPS-ne dhe Shtepin 
Emergjente 2

27.02.2023 1 Hartimi i projektit per Enterier 
per QPS-ne dhe Shtepin 
Emergjente 2

10.000,00

118 93000000-8 Hartimi i projektit per ngrohje 
dhe ventilimin ne Palestren e 
Sporteve Karagaq

24.03.2023 1 Hartimi i projektit per ngrohje 
dhe ventilimin ne Palestren e 
Sporteve Karagaq

8.000,00

119 93000000-8 Hartimi i projektit te Lumit prej 
Qyshkut ne Zahaq - Impanit 
per trajtimin e Ujrave te Zeza

31.03.2023 1 Hartimi i projektit te Lumit prej 
Qyshkut ne Zahaq - Impanit 
per trajtimin e Ujrave te Zeza

7.000,00

120 93000000-8 Hartimi i projektit per pendat ne 
Rahmun dhe Jabllanic e 
Leshanit   (pendat te 
shkatruara nga vershimet e 
fundit 2022)

02.06.2023 1 Hartimi i projektit per pendat ne 
Rahmun dhe Jabllanic e 
Leshanit   (pendat te 
shkatruara nga vershimet e 
fundit 2022)

7.000,00

121 93000000-8 Hartimi i projektit Kadastrat te 
Liqenit Artificial Poqest- Vragoc

06.07.2023 1 Hartimi i projektit Kadastrat te 
Liqenit Artificial Poqest- Vragoc

8.000,00

Totali i Vlerës 280.000,00

12 / 12
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KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ  

Br. Protokola:  

Datum: 19.01.2022 

Poštovani članovi,  

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

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

POZIV  

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

Sednica će se održati dana 31.01.2023 (Utorak), u 10:00 u sali Skupštine Opštine Peć. 

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

smatra potrebnim. 

DNEVNI RED 

 

 

1. Učešće i odsustvo članova na sednici. 

2. Učešće javnosti i delegacija. 

3. Razmatranje zapisnika Skupštine Opštine Peć  sa sednice održane 30.11.2022. godine i od 

28.12.2022. 

4. Davanje zakletve novog clana SO-e Peć, gos. Skender Kandic, iz politickog subjekta IBJ. 

5. Razmatranje plana delovanja za primenu preporuka datih u izveštaju revizora iz Državne 

Kancelarije za reviziju za 2021. Godinu. 

6. Razmatranje Plana Menadžiranja Upravljanja Otpacima u Opštini Peć za period 2023-2027. 

7. Razmatranje predloga Direktorata za Administraciju o formiranju komisije za izbor direktora 

i zamenika direktora vaspitno-obrazovnih institucija u Opštini Peć. 

8. Razmatranje Plana Rada Ekzekutiva za 2023. Godinu. 

9. Razmatranje konačnog Planiranja Javne nabavke za 2023. Godinu.  

10. Informacije Gradonačelnika Opštine o Ekonomsko-finansijkom stanju Opštine. 

11. Razmatranje predloga Gradonačelnika Opštine za osnivanje Opštunske Komisije Akcionara 

JLP “EKO-SIG” d.d. sa sedištem u Peći. 

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

primljeni (dostaviti sekretaru ne kasnije od ponedeljka, dana 30. Januara 2023.  

13. Pitanja istaknuta od strane Predsedavajućeg ili članova Skupštine. 

 

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  

G. Rexhep Kurtbogaj 

 
 

 

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

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

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

KOMUNA E PEJËS    MUNICIPALITY OF PEJA     OPŠTINA   PEĆ 
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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

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

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

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ 

 

KUVENDI I KOMUNËS PEJË 

I.Numër:060/01-120179 

Pejë, datë: 30 nëntor 2022. 

 

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

 

Nga takimi i X-të i rregullt i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me:30nëntor 2022, me fillim në 

orën13:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës së Pejës. 

 

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të Kuvendit të Komunës, kryetari z. Gazmend 

Muhaxheri;kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj;drejtorët e SHCK-së,z. Avni Gashi, Udhëheqës i 

Sektorit të Kuvendit, zyrtare administrativeznj.Donjeta Morina,Asistenti i kryesuesit z. Egzon 

Kastrati;përfaqësues të ZIP-it, përfaqësues të OSBE-së, përfaqësuesit të OJQ-ve dhe përfaqësues 

të mediave të shkruara dhe elektronike. 

 

Në vazhdim takimin e kryesoi, kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj,ku e hapi diskutimin për rendin e 

ditës dhe i sqaroj pikat të cilat janë vendosur në rend dite,pastaj konstatoj se janë 33anëtarë 

prezent.Në vazhdim kryesuesi e hapi diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë 

vendos në rend dite. Kryesuesi i informoj se ka një  pikë shtesë, “9.  Vëndimin për kompenzimin 

e kryesuesve të Këshillave Lokale për vitin 2022– kjo pikë i’u është bashkangjitur rendit të ditës. 
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z.Berat Ganiqi: Si Lëvizje Vetëvendosje, qendra në Pejë, e marim parasysh dhe duhet ta marin 

parasysh secili nga asambleistet këtu sot, në mungesë të drejtorit të shendetsisë, drejtorit për 

Mbrojtje dhe Shpetim, kryetarit të Komunës, nënkryetari, është mirë qe sot ne rend të dites te 

kemi edhe  një raport që kanë të bëjnë me vërshimet, dhe me rastin “Orenda” që ka ndodhë me 2 

nëntor 2022, ketë e shfrytëzoj dhe ma mundëson Ligji për Vetëqeverisje Lokale neni 47 

paragrafi 2. ku për raste urgjente dhe për rëndësi publike duhet të futen në rend diskutimit. 

 

z.Nezir Jahmurataj: Pajtohem me Beratin, për shkak të vërshimeve, ajo pikë të futet në rend dite. 

Po ashtu kërkoj që të mbahet një minut heshtje në shenjë nderimi për të ndjerin z. Imer 

Muhaxheri. 

 

Në shenjë nderimi dhe respekti, Kuvendi i Komunës mbajti një minut heshtje për z. Imer 

Muhaxheri. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: Të qesim në votim rendin e ditës që e keni marr me materiale 

paraprakisht dhe rendin e ditës që është propozuar me rekomandimin e Drejtorisë së 

Administratës për kompenzim e Këshillave Lokal, me vërejtjet që u dhanë nga Berati, mirëpo 

çështjet dhe propozimet mund ti ngrisni  në piken e fundit të rendit të ditës. 

 

z.Berat Ganiqi: Kryesues, nuk du me i ngrit në piken e fundit për arsye se janë raste urgjente me 

rëndësi publike, ligji ma lejon dhe ma mundëson, në ketë rast je duke bo shkelje të procedures. 

Mundësh me e qit  në votim nëse është dikush kundër voton kundër,vota le të jet ajo qe ma 

anulon jo kështu në mënyrë arbitrare. 

 

z. Jeton Abazaj: Pajtohemi që në seancën e radhes të jet një raport për dëme, po ju them se 

komisioni është në terren, nuk është bë ende një vlerësim real të dëmeve që është kriju për shkak 

të vërshimeve që ka pas Komuna e Pejës, sapo të përfundojnë vlerësimet për këto dëme do të 

kemi një raport para juve. 
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Pas diskutimit me vërejtjet që u dhanë, me 21 vota pro (një votë me ngritje dore), 5 vota të 

përmbajtur, kundër nuk ka, dhe 8 anëtar nuk kanë mar pjesë në votim, u miratua ky rend dite, me 

propozimin që u dha nga kryesuesi: 

 

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

Nuk ka pasur. 

II.  Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk ka pasur. 

REND DITE  

 

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

2.Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

3.Shqyrtimi i Procesverbalit të Kuvendit të Komunës së Pejës: seanca e rregullt dt.28.10.2022 

4.Shqyrtimi i normës tatimore për tatimin në pronë në Komunën e Pejës. 

5. Shqyrtimi i nisëmes së Kryetarit të Komunës së Pejës për bashkëpunim ndërkombëtar 

komunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës Eger të Republikës së Hungarisë. 

6.  Shqyrtimi i nisëmes së Kryetarit të Komunës së Pejës për bashkëpunim ndërkombëtar 

komunal mes Komunës së Pejës dhe Provincës Kozenca të Republikës së Italisë. 

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

paluajtshme Komunale me pronën e pronarit fizik z. Eshref Kelmendi nga Peja, me qellim te 

formimit të rrugës,  hapjen e shtegut dhe vendosjen e urës mbi Lumin “Lumbardh” sipas Planit 

Zhvillimor Komunalë, si interes publik në Pejë. 

8.Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.01/2022 për orarin e punës së veprimtarive 

ekonomike në Komunën e Pejës, pas procedures së diskutimit public. 

9. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë Administratës dhe Kryetarit të Komunës së Pejës për 

kompenzimin e kryesuesve të Këshillave Lokale për vitin 2022. 

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

siç janë pranuar. 

11. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 
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III. Shqyrtimi i Procesverbalit të Kuvendit të Komunës së Pejës: seanca e rregullt 

dt.28.10.2022. 

 

Nga të gjithë anëtarët prezent me vërejtjet qe u dhanë, miratohet procesverbali i  Kuvendit të 

Komunës së Pejës: seanca e rregullt dt.28.10.2022, 29 vota pro (dy vota me ngritje dore), të 

përmbajtur nuk ka, kundër nuk ka, dhe 6 anëtar nuk kanë marrë pjesë në votim. 

 

IV.Shqyrtimi i normës tatimore për tatimin në pronë në Komunën e Pejës. 

z. Jeton Abazaj: Fillimisht kërkoj falje qe e kemi ndërru daten e seancës pikërisht për shkak të 

kësaj pike sepse kemi pasur mosmarrveshje me sekretarin e kuvendit, kjo pikë duhet te 

aprovohet sot sepse sipas ligjit  ne fuqi nëse nuk aprovohet sot, shkon ajo e njejta. Propozimi 

është që për njësitë rezidenciale të parcelave të ulim normën tatimore dhe ta vendosim në  

minimumin e lejushem, sa lejon ky ligj në 0.016% sa ka qene vitin 2022 të zbrezim në0.015% 

është pragu minimal i lejuar i normes tatimore, nuk është vendim politik për ketë vit i kem i  

kemi marr vlerësimet e reja që kan ardh nga Ministria e Financave- Departamenti i tatimit në 

pronë, ku deri diku është një vlerësim real edhe pse ka ngritje në njësit e caktuara. Në bazë të 

kesaj i bie qe te ketë ndryshim në faturen e personave që kan parcele rezidenciale dhe kjo është 

arsyeja që ne e kemi  bë propozimin qe të ulim normen për 0.01%në mënyre që tëplotsohet ai 

ndryshim qe ka me ardh si pasoj e vlersimeve qe po ashtu janë obligim ligjor qe vlerësohen çdo 4 

vite. Po ashtu shfrytzoj rastin me j’u tregu që është punu Drafti i vitit të ri i tatimit në pronë, me 

Draftin e ri e keni mundësin që mos të jetë minimumi 0.015% të paktem e kemi propozu dhe 

besoj qe do të votohet edhe në Kuvendin e Republikes së Kosoves një gjë e tillë, në mënyrë që të 

kemi mundësin që qytetaret e Pejës dhe të Kosovës të pagujnë faturë me një çmim më të 

arsyshem  se në rajon me bo analizë jemi nder më të shtrejt kjo është arsyeja qe  parashikohet që 

përligjin e ri të vendosetnë asamble komunale  se sa do të jetë kjo ngarkese për vitin e ardhshëm, 

besoj që votohet në parlament ligji i ri dhë e është dasht që në 30 nëntorin e ardhshëm me u votu 

rregullorja në bazë të ligjit të ri. të kishim pas mundësi  e kishim ulë parp normen por kjo është 

mundësia e vetme ligjore, për ata ju kisha lut që ta vlerësoni, vlerësimet qe na kanë ardh të 

pronave për 1 m2  ka qenë 475 euro tash e kemi mbi 600 euro në qender të qytetit  është shumë e 

thjesht qe ajo shumëzohet me m2 të banese ose të shtëpisë dhe shumëzohen ne fund me 0.015% 

dhe na jep ne fund faturen e tatimit në pronë për vitin 2023.Kjo qe po flas kish mujt me u zbatu 
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me ligj të ri në Janar të vitit 2024 dhe i kish ra me votu sot një vit në kuvend, për momentin kjo 

është mundësia që kemi dhe ju kisha lut me votu. 

 

z. Naim Bytyqi: Drejtorin e përcjella me vemendje,  një shqetësim e kam për njësit bujqësore po 

e shoh qe e kan marr për bazë normen minimale 0.015%, sipas rregullores të normes tatimore 

Neni 9. thotë se kuvendi komunal i cdo komune e cakton normen tatimore. A e lejon ligji mu ulë 

norma tatimore 0.015% ? duke i marr parasysh vështirësit e bujqëve me u eleminu norma 

tatimore krejt për një kohë të caktume, edhe 0.017% te njësit komerciale, industriale të parcelave 

dhe objekteve kish me qenë mirë me ulë norma në 0.015%. Por pyetja më konkrete është për 

njësit bujqësore. 

 

z. Jeton Abazaj: Aktualisht ligji  06/L-005 na lejon që të kemi dy mundësi 0.015% për zonat 

rezidenciale dhe bujqësore,  dhe 0.017% për zonat komerciale, kjo është minimumi i lejuar për 

ketë ligj, pastaj me ligjin e ri e shohim dhe e vendosim se çfare norma kemi me i përcaktu për 

qytetaret, por për momentin me ketë ligj nuk kemi mundësi. Te pronat bujqësore me ligjin e ri 

kemi jep propozim qe pronat që punohen me u eleminu komplet prej ngarkeses tatmore e kena 

pak problem për dedikim të parcelave për shkak të pronarve dhe problemeve kadastrale qe i 

kemi, për ndryshe propozimi ka shku në ligj dhe do të jet edhe në diskutim publik po ashtu 

asambleje e jep kontributin e vet. 

 

Nga të gjithë anëtarët prezent miratohet norma tatimore për tatimin në pronë në Komunën e 

Pejës. Me 34 vota pro (dy vota me ngritje dore), të përmbajtur nuk ka, kundër nuk ka, dhe 1 

anëtar nuk ka marrë pjesë në votim. 

 

V.Shqyrtimi i nisëmes së Kryetarit të Komunës së Pejës për bashkëpunim ndërkombëtar 

komunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës Eger të Republikës së Hungarisë. 

 

Znj.Xhenet Syka: Është knaqësia ime që pas shqyrtimit tek KPF  të j’u drejtohem sot duke 

dashur te shpjegoj qe pas nje rekomandimi qe i kemi bër  kryetarit të komunës z.Gazmend 

Muhaxheri  si drejtori përkatëse me ligjet dhe statutet komunale, jemi drejtoria që përgatisim 

konkluzionetme  Binjakzimet fjala është  për Binjakzimin me qytetin Eger të Republikes së 
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Hungarisë e cila si komunë është për nga madhësia, rëndësia, zhvillimi ekonomik,turizmi në 

Republiken e Hungarisë.Inciativa si e tillë ka mberitur te kabinetin i kryetarit nga ambasadorja e 

Republikes së Kosovës në Budapestznj.Gjeneza Budima, e cila duke qenë ambasadore e karieres 

dhe duke qenë me origjinë nga Peja dhe e lindur në Pejë, e ka nisur këte inciativ bashkepunimi e 

cila fillimisht është aprovuar në kuvendi komunal të komunës së Egerit dhe ka kaluarunanimisht 

nga të gjitha votat pro ketij Binjakëzimi. Pasi qe ka kaluar të gjitha procedurat dhe është votuar 

unanimisht nga asambleistet dhe këshilltarët e komunës Eger në Republiken e Hungarisë ka 

pasuar një vizitë nga ekipi i Egerit  e cila më pastaj me ftesen e tyre është pasuar një vizitë tek   

komuna e Egerit nga ekipi i komunës së Pejës. Ajo e cila është më e veçante dhe ajo e cila e 

mbështet bashkëpunimin është trashegimia kultërore, diversiteti fetar, sistemi akademik, dhe 

atraksionet e shumta turistike, por nëkonceptin politik dua tëthem atë çfarë e ka theksuar edhe 

znj. Novak si presidente e Hungarisë, Binjakzimi është një mundësi më teper rreth integrimit dhe 

zgjerimit të Ballaknit perendimor në familjen e madhe evropiane, duke qenë se Republika e   

Hungarisë luan një rol të jashtëzakonshem si urë lidhëse në mes të Ballkanit perendimor dhe në 

mes të Evropes perendimore. Me të gjitha detajet e Binjakzimit, detajet e vizites,  dhe 

konkluzionet besoj i keni gjetur në materialet shtesës, është mirë qe në këto kohra të vështira të 

kemi një derë të hapur në ketë rast në Republiken e Hungarisë dhe i’u inkurajoj të gjithëve ta 

votoni. 

 

z. Drin Veselaj: Ne si grup i asambleisve të AAK-së e mbështesim çdo bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe e përkarhim në vazhdimësi, mirëpo keto vizitat që po bëhen me shtetet që 

Binjakëzohem të ketë më shumë gjithëpërfshirje për shkak se edhe asambleistet munden me qenë 

në prezentativ edhe munden me jep një kontributnuk ,po foli përsonalisht, kush do qoftë i pozites 

ose  i opozites. Pra për të dy pikat që janë në rend dite ne jemi për bashkëpunimet 

ndërkombëtare. 

 

z.Nezir Jahmurataj: dëshira ime kish me qen që nësecilen mbledhje të lidhim marrdhënje të tilla 

të mira me komuna te forta të Evropes, po ashtu edhe komuna e Pejës aktivitete e veta ti 

prezentoj nëper komuna kredibile.  
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znj.Xhenet Syka: Sa i perket pyetjes dhe propozimit të parë, plotësisht pajtohem me 

gjithpërfshirjen për të i’u dhënë të drejtën që ftesa që është derguar nga Bashkia e Egerit është 

dërguar për kabinetin e kryetarit dhe për departamentin e DKRS-së, me të vetmen arsye që 

komuna e Egerit është mjaftë e zhvilluar, dhe e njohur në atë zonë sa i perket turizmit kulturor. 

Ideja tjeter se pse është prezentuar kultura, se gjatë ditveqë kemi qenë, ka qenë festivali më i 

madh kulturor që organizohet në Republiken e Hungarisë, në shenjë të vdekjes së  nobelistit te 

tyre Geza Gardonyi në fakt ftesa e tyre ka qenë me adrese të dedikuar, por mundësia e 

Binjakëgzimit bëhet pikrisht për t’u hapur adresat, mundësit të reja, lëvizjet e reja dhe 

gjithëpërfshirja. Sa i perket zhvillimit komuna e Egerit është komuna e tretë e zhvilluar në 

Republiken e Hungarisë dhe dallon në veqanti për turizmin, për kulturë, dhe trashegimin 

diversitare, dhe kjo është ideja që të gjitha keto që e dallojn kumunen e Egerit të jetë në 

bashkëharmoni me PZHK të Komunës së Pejës. 

 

Nga të gjithë anëtarët prezent miratohet nisëma e Kryetarit të Komunës së Pejës për 

bashkëpunim ndërkombëtar komunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës Eger të Republikës së 

Hungarisë. 

Me 35 vota pro (dy vota me ngritje dore), të përmbajtur nuk ka, kundër nuk ka. 

 

VI.  Shqyrtimi i nisëmes së Kryetarit të Komunës së Pejës për bashkëpunim ndërkombëtar 

komunal mes Komunës së Pejës dhe Provincës Kozenca të Republikës së Italisë. 

 

Znj. Xhenet Syka: Konsideroj që duhet të ndjehemi jashtëzakonisht të priveligjuar duke qenë qe 

kemi marr thirrje për Binjakëzim nga Provina e Kozencës në Republiken e Italisë e cila ndodhet 

në regjionin e jugut të Kalabrisë, për shumë detaje që i kemi të përbashkëta ideja qendrore e 

nismës së këtij bashkpunimi për binjakëzimi, përseri është ideja e ambasadores e cila vjen nga 

Peja. Për fat të mirë i kemi dy ambasadore nga Peja, të cilat na prezentojn në Romë dhe në 

Budapest. Ideja qendrore është se në Provincen e Kozencës janë 30 fshatra që janë të popullur 

me kominitetin arbreshëve. Ideja e gjuhës së përbashkët, zakoneve, kostumeve, festivaleve,OJQ-

ve dhe të gjitha perlave qe i sjellë kultura e Pejes janë ideja kryesore e propozimit për 

Binjakëzim. Gjithashtu dhe Presidentja e Provincës së Kozences znj. Rosario Sokuro, ka 
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premtuar edhe shumë asistenc administrative dhe shkëmbim të përvojave akademike. Mendoj që 

ka arsye mjaftë për ti dhënë driten jeshile këtij bashkëpunimi. 

 

Nga të gjithë anëtarët prezent me 35 vota pro (dy vota me ngritje dore), të përmbajtur nuk ka, 

kundër nuk ka, miratohet nisëma e Kryetarit të Komunës së Pejës për bashkëpunim 

ndërkombëtar komunal mes Komunës së Pejës dhe Provincës Kozenca të Republikës së Italisë.  

 

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

paluajtshme Komunale me pronen e pronarit fizik z. Eshref Kelmendi nga Peja, me qellim 

te formimit të rrugës,  hapjen e shtegut dhe vendosjen e urës mbi Lumin “Lumbardh” 

sipas Planit Zhvillimor Komunalë, si interes publik në Pejë. 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: Në mungesë të kryetari dhe  drejtorit për çështje pronsore juridik, 

për ketë pikë të rendit të dites është drejtori z.Jeton Abazaj,të shpjegoj më shumë detaje reth këtij 

propozim. 

 

z. Jeton Abazaj: Propozimi i këmbimit ka ardh nga zyrja e kryetarit, bëhet fjalë për pronen e 

pronarit fizik z.Eshref Kelmendi, me qëllim të zbatimit të planit zhvillimor komunal ndërtimit të 

urës mbi lumin “Lumbardh” që lidh lagjen Kapeshnica dhe Puhovcinë Pejë, për realizimin e 

projektit. Pronari fizik i pronës z.Eshref Kelmendi, i ka 186 m2në Kapeshnicë ku e ka të 

ndërtume dhe shtëpinë, ka shpreh dëshirë me jep në këmbim pronënpër shkaqe të rrethanave 

familjare. Kjo parcellë vlersohet nga departamenti i tatimit në pronë, propozimi është të 

ndërrohet  me pronat komunale, ngastrat kadastrale me nr.3071/16 dhe 3440/7 me siperfaqe 

339m2,janë për skaj “Lumbardhit” te Matosht aktualisht janë duke u shfrytezuar nga një pronar 

privat. Propozimi tjetër janë parcelat me nr. 3416/3, 3417/2, 3417/3, 3445/13 gjithësej 395m2, 

janë te restorantit “Koha e Re” nuk shfrytëzohen  prej komunes. Parcela tjetër me nr.92/2 me 

sipërfaqe 3870m2, e kam per obligim me ju tregu qe kjo parcele gjendet ne mes të pronave te 

tjera private, nuk ka rrugë dhe komuna nuk ka qasje për shfrytëzimin e kësaj parcele, aty ka 

çmime referente kur jane propozimet qe une i ceka me heret kemi pas vlerësime  tjera pak a 

shumë dihet vlera e tregut, qëllimi është me u realizu projekti që aktualisht është mbet pa u 

realizu dhe njëkohësisht komuna të ketë leverdi për këto prona qe nuk i ka në shfrytëzim. 
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z. Labinot Panxha:Pas prezentimit të drejtorit fatkeqsisht pasi qe nuk ke kryetari, mua gjithmonë 

lidhje me ketë temë po më imponohet me citu ligjin 06/L-092, për dhënjen në shfrytëzim dhe 

këmbim të tokes së  paluajshtme të komunës, përkatësisht Neni 24, të këtij ligji me të cilen 

përcaktohet këmbimi i pronës se paluajtshme të komunës me persona fizik dhe juridik, ndaj të 

cilit kryetari i komunes 90% të rasteve të këmbimit të pronave është në kundershtim me ligjin. 

Po e citoj Nenin 24 paragrafi 1.Komuna ka të drejtë të këmbejë pronën e paluajtshme të komunës 

me persona fizik dhe juridik, askush prej neve nuk po thot që s’ka të drejtë të bëj këmbim e 

pronave publike  për intersat publike të saj, edhe unë edhe Aleanca jemi pro këmbimit të pronave 

në interes publik, por jemi kundër këmbimit që është në kundërshtim me ketë ligj dhe qe nuk i 

sherbejnë interesit publik. Neni 24 paragrafi 2.prona e paluajtshme e komunës mund të këmbehet 

vetëm për sigurimin e pronës për qëllime të përmbushjes së interesit publik, ligji e thotë vetëm 

me qëllim të përmbushjes së interesit publik. Neni 24 paragrafi 3. këtij paragrafi gjithmonë i ik 

kryetari dhe drejtorat qe janë pas tij thotë; për fillimin e procedurave të këmbimit të pronës së 

komunës, obligohet kryetari i komunës që paraprakisht të siguroj raport zyrtar të vlerësimit se 

nuk ekzistojnë prona tjera të komunës të përshtatshme për këtë qëllim, pra shtrohet pyetja pse 

neve nuk na vjen kurrë një raport nga kryetari qe neve me na bind qe nuk ekzistojnë prona të 

tjera më të përshtatshme për ketë qëllim, se po u bë ai raport del qe ka me qindra prona më të 

përshtatshme se sa keto prona që na kanë ardh sot ketu, psh prona 3417/3 e cila ka ardh sot këtu. 

Mua dhe shumë kolegve të mi këtu nuk na bindin argumentet e kryetarit që kjo prone është më e 

përshtatshme, sidomos kjo prone me 186m2 të pronarit Eshref Kelmendi, që ka me u këmby me 

7 prona të komunës që  sipërfaqen e përbëjn  4 hektar e 670m2, kush nga ju ketu nuk po  dyshon 

qe po keqperdoren pronat publike?Në KPF nuk e kemi rekomandu me ardh ketu ketë pikë edhe 

perkunder asaj qe nuk e kemi votu ka ardh në rend të dites, edhe kryesusi edhe anëtaret e tjer e 

dinë qe nuk e kemi rekomandunë kuvendit kete pikë, ne lidhje me ketë ju ftoj të mos votoni,  

është interes të qytetarit me e  rruajt pronen publike. 

 

z.Berat Ganiqi: unë deshta mu ndërlidh se as ne fillim të seancës e as kerkah ne dokumentacion e 

rendit te dites nuk ka shkru qe kjo pikë ka ardh pa rekomndimin e KPF-së, që është gabim jeni 

duke e  shkel rregulloren. Drejtori i  ÇPJ-së nuk qenka këtu deshta me ja rikujtu qe ja kom 

paraqit një kërkese për  këto prona prej vitit 2014 -2022 për çasje të dokumentave publike me 

daten 27.10.2022 sot kemi hyrë në 33 ditë nuk kam marr as nje përgjigje. Pë me ju rikujtu secilit 
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Neni 12 i ligjit pë qasje në dokumenta publike i parasheh afatet kohore të cilat duhet te zbatohen, 

për me ma miratu, ose me refuzu një kërkese të tillë ish dasht drejtori brenda 7 ditëve me nxjerr 

vendim, pastaj 8 ditë ka pas kohë mem njoftu mu a është aprovu a jo, mbas 48 orë të miratimit ka 

pas me mi jep ato dokumenta, dokumentat munden mos me mi jep por le ta din që secilen rrugë 

ligjore kom me ndjek. 

 

z.Naim Bytyqi: unë së bashku me Nezir Jahmurataj jemi dal në terren dhe i kemi pa të gjitha 

parcelat, kemi qenë në kontakt edhe me drejtoreshen znj. Arta Nallbani, tash pom bjen mu pajtu 

me drejtorin po gjithashtu edhe me Labin, me pa në aspektin e numrave po i bjen qe po jepim me 

shumë e po marim ma pak, se ku po  e marim e di qe kushton shtrejt,   por nuk di çfare vlerësimi 

ka  ku po jepim, dhe mu ndërlidh  me Labin, se a ka pas toka te tjera të përshtatshme për me u 

këmby, tash të gjitha këto nuk po mundem me i ditë, mirëpo shtegu i shendeti me u lidh është e 

nevojshme , ura shumë e nevojshme, po e flas realiteti të cilen e kom pa në terren. 

 

z.Rajan Arapi: Isha lidh prap me Planin Zhvillimor Komunal, ky projekt është i parapar në 

PZHK dhe nuk është i shkruar sipërfaqësisht, por është pjesë e planit 2020-2028 dhe është mirë 

të realizohet, në anën tjeter sa i perket sipërfaqësisht  ne çdo her po kapemi për sipërfaqe, edhe 

ne si grup parlamentar shpesh her jemi kap në ketë pikë pse po jepet kaq shumë  e po merret kaq 

pak? Pikërisht vlera e kësaj toke në ketë rast  Eshrefi e jap, nuk ka lidhje m2 por se sa është vlera 

e tregut të qasaj toke, ndërsa  ato qe realisht po i marin janë pjesë të tokave komunale qe janë 

pjese e tokave të uzurpuara dhe shfrytëzohen për shumë vite nga pronart ekzistues, pra nuk besoj 

qe mundemi me ju rrëzu shtepiat edhe ne fund me fitu diçka komuna, sepse kurgjo nuk mundet 

prap ne qato toka nëse ne tash po e bëjm qat ndërrim. Unë mendoj që nuk po shoh diçka qe ka të 

dyshimt, sepse po marrim diçka që na hyn në punë për një urrë shumë të mirë, dhe po japim 

diçka që nuk e shfrytëzojmë.  

 

z.Nezir Jahmurataj:unë nuk pajtohna me vlerësimin se ato toka kan vlerë më të vogel, meter për 

meter pajtohna, asnje milimeter ma shumë se edhe kjo është një lagje e pa rregulluar dhe me 

rrezik afer bistrices, une jam për me i percjelle PZHK deri në  fund në shërbim të njerzëve, ama 

me jep shumë per një toke qe na vyn nuk jam i pajtimit, të mundohemi mi rrujt pronat tona dhe 

të ken nivelin e vlerës së njejt me ato pronat e personave privat. 
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z.Jeton Abazaj:  Deshta me përmirësu Labin që nuk janë 4 hektar po 46 ari, se janë 3086 plus 

339 me shendru  metrin ne ari i bjen 46 ari, sa i perket vlerësimëve pikërisht ato qka thash me 

heret qellimi i vlerësimëve bëhet çdo 4 vjet që pronat të  ken vleren e arit, fatkeqësisht për shumë 

rrethana kjo nuk ka arrit që ligji i tatimit në pronë të ken vleren reale të tregut por vleren e 

përafert, se nese 470 euro e kena pas vlersimin e 1m2 të baneses tash e ka kalu vleren  600 euro, 

kish me qene mirë qysh e tha edhe z. Nezir me u nda sakt se sa jepen edhe me marr, mirpo nuk e 

kan vleren e njejt psh, rruga mbrapa komunes nuk e ka vleren e njejt me rrugen ne anen e 

kundërt të komunes, nuk i vlerësojm ne, i vlerëson dapartamenti. Te Labi qe tha me pru një list 

paraprake aty nuk e cek se kush me pru ate list paraprake, nëse aty e parasheh ligji me pru 

ekzekutivi prap ti kishe mu anku njejt qe nuk kan vlerësim real, nëse me ja lon me vlerësu dikush 

tjeter kish me qene me mirë. 

 

z.Labinot Panxha: Unë fort kom qejf mem bind me argumente,  ekziston  një rregullorew e cila e 

vlerëson vlerën, jane 3 prona në  lagjen Puhovc që kanë me u këmby me pronen e Eshrefit, a 

mundet me me tregu dikush qe e din se a jane qeto 4 prona në të njejten zonë në zonen 1? A 

bëhet vlerësimi edhe me zona dhe a e kanë vlerën e njejt qeto prona ? Nese ju me bindni që këto 

3 prona e kan vlerën e njet si prona e Eshrefit nëse ju me bindni me argumenta athëre jemi në 

rregull. 

 

z.Naim Bytyqi: Meqenëse kesh ne terren në kontest asaj po flas, në shetitoren kah krahu i 

Kapeshnices  nëse një këmbësot rrëzohet  dhe e lëndon këmben nuk ki kah e  dergon në spital, 

veq ta marrim një baraz peshe pa i dal kundër dhe pa dasht me perkrah askend, që kjo është 

shumë me rëndësi lidhja me rrugen kryesore edhe lidhja me pjesë tjetër të Kapeshnices, po 

mundohna me qenբ pro, dhe po mundohna me u bind për me qen pro. 

 

z. Berat Ganiqi: Këtu po harrohet  që janë jep dy ari në Vitomericë e ju kanëjep pronë të 

Komunes njerit 2 ari në mes të qytetit të Pejes, e jo tash spo e masim meter për meter por me 

lokacion , nuk o  njejt Vitomericë  o zonë tjeter e nëqender të Pejes është zonë tjeter qeto 

komuna e Pejes e ka bo. Edhe diçka deshta me u ndërlidh ku e keni marr kët konkluzion 

smundem me ja rrëzu njerit shtëpinë, prona komunale o pronë komunale ai qe nis me ndërtu ne 
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prona e uzurpon është uzurpator, ki të drejt në çdo kohë me ja rrëzu se është pronë komunale, 

ama nëse e jep komuna në shfrytëzim ajo o tjetër çka, i bëhet pronë private, se po him një 

terminologji juridike pa e njoft hiq dhe po jepim konkluzione qysh po kem qejf. Drejtor nuk ke 

paralajmrim, por një shkelje flagrante qe është bo, 33 ditë me u vonu një kërkese e thjeshtë që 

jepet për dy ditë, veq po du me ju tregu qytetarve të Pejës qe nuk po i respeketon afatet dhe 

pastaj po lindin dyshime për këmbin e pronave, kur nuk jepet një list e tillë ka dyshime të tjera. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj:  Njëra prej çështjeve që u ngrit për KPF-në po e sqaroj se duhet me 

dit mirë rregulloren  edhe anëtaret e kuvendit se nuk shkon  veq dyshim pa i lexu mirë paragrafin 

se qysh e thot statusi dhe rregullorja.  Neni 46 paragrafi 7 thotë; Komiteti për Politikë dhe 

Financa shqyrtohen propozimet qe vin nga ekzekutivi dhe institucionet tjera të përcaktuara me 

ligj dhe gjatë shqyrtimit mund të kerkoj sqarime dhe plotësime, dhe dokumentacion shtesë për 

plotësimin e propozimit, KPF-ja nuk kthen apo nuk refuzon propozimet për ato që 

rekomandohen në kuvend me sugjerime dhe propozim e të caktuara me konkluzion. 

Konkluzionet e kryetarit që vin si materiale vin edhe për KPF edhe për kuvend, andaj edhe 

rregullorja nuk thot qe nuk e determinon që KPF-ja mund ta kthej një pikë qe mos të vij në 

kuvend. 

 

Pas dikutimeve nga anëtarët prezent, me 22 vota pro (dy vota me ngritje dore), të përmbajtur nuk 

ka, kundër 6 vota, dhe 7 anëtar nuk kanë marr pjese në votim, aprovohet propozimit i DÇPJ dhe 

Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme Komunale me pronen e pronarit 

fizik z. Eshref Kelmendi. 

 

VIII.Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.01/2022 për orarin e punës së veprimtarive 

ekonomike në Komunën e Pejës, pas procedures së diskutimit publik. 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: kjo rregullore e ka kalu dikutimin publik,  është rregullroja që ka 

ardh ne materialet qe i keni marr paraprakisht. Për sqarim në seancë e datës 28.02.2020 kuvendi i 

komunes së Pejës e ka vën në diskutim ketë rregullore, pastaj me datën 29.05.2020 është 

vendosur nga kuvendi të shtyhet për miratim, dhe tani ka ardhur ky propozim është rregullore e 

propozume prej drejtoratit pë zhvillim ekonomik, brenda kësaj rregullore percaktohen oraret e 
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punës se subjektet biznisore,fjala për orarin e punës, për pushimin e festave zyrtare,  dhe për 

vikendet. 

 

z. Islam Husaj: unë e di që në vitin 2020 në muajin Maj ka qenë si material në seancen dhe pastaj  

për shkak të pandemis u shty, me qellim nga fundi i vitit nga muaji Shtator të aprovohet, mirëpo 

situata nuk ndryshoj  në atë kohë për shkak të pandemis dhe ka mbet deri tash. Deshta një pyetje 

dhe disa sqarime. Ky dokument thirret ne Nenin 9 paragrafi 1, shkronja c, statuti i komunes të 

vitit 2008 na po e aprovojm dokumentin sot dhe ne e kem i një statut i cili u aprovu në vitin 

2020, dhe une mendoj që duhet të thirremi statutit qe është ne funksion që është i aplikushem, që 

te ndryshohet kjo pjese dhe Nenin 9 paragrafi 1, shkronja c statuti Komunes të dt 29 shtator 2008 

dhe amandameteve per ndryshim  dhe plotësim te statutit të Komunes te 15 Shkurt 2010, te hiqet 

kjo dhe te vendoset çeshtja tjetër. Tek Neni 4 pika 4.4.  Me ketë rregullore përcaktohen masat 

ndërshkimore për subjektet afariste dhe shërbimet e tjera në Komunën e Pejës, që kjo në 

shërbimet tjera në komunen e Pejës, disi nuk po kyqet në pjesen e parë të fjalisë, ish dasht me 

rregullu ketë pjesen e fjalisë. Neni 5. Orari i punës për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, është 

fjala për dyqane zejtare në qoftese konsiderohet që kjo rregullore është obligative dmth i obligon 

qytetarte qe ti hapin dyqanet e tyre ne oren 07:00 me duket që me duket që është  orë shumë e 

hershme, dhe e dya prej 07:00 deri në 21:00 jane 14 orë qe duhet te punoj ajo zejtari dhe ne po i 

detyrojmë qe orarin qe ështe 8 orsh ta zgjasin ne 14 orë. Te  Neni 5 pika 5.7. Përjashtim nga 

dispozitat e larcekura kanë ordinancat private mjeksore të cilat punojnë me orar te shkurtuar 

15:00 deri ne 20:00, te Qendrat diagnostike si dhe labratorët, në raste emergjente mund të 

punojnë me orar të papercaktuar, nuk besoj që në rregullore duhet  ti jepet mundësia mund. Te 

Neni 5 pika 5.8. orari i punës në institucione private edukativo-arsimore që përfshijnë 

institucionet parashkollore, qendrat për mësim plotësues, kurset profesionale, na e kemi pas te 

ndaluar një vendim të tillë për kurset profesionale ate duhet me  e rishiqu përsëri, duhet  me 

revoku ate vendim qe është marr më përpara. Te Neni 8 pika 8.1 nuk e kuptoj këte pjesë 

konceptete tipit të kombinuar, nëse e din dikush ma shpjegon ose nëse nuk e din me hek ketë 

pjesë prej tekstit. Tek denimet pishinat e hapura punojne gjatë sezonin veror me orarin 08:00 deri 

ne orën 20:00, kur është fjala te denimet masat diciplinore nuk thuhet qe edhe Neni 13 duhet me 

hy ne qato masa i keni atje të përcaktume vtëm   Neni 4,5,6,7,8,9,10,11 dhe 12 por jo edhe 13 

dhe pse  Neni 13 nuk është përfshirë? 
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z.Drin Veselaj: Siç u tha që kjo rregullore ka qenë  edhe me herët në shqyrtim e diskutim, mirpo 

edhe athëre për shkak të kushteve financiare qe po mbretërojnë në Kosovë na kemi pas vendos 

me shty për një kohë qe  na mendojmë që prap ish dasht mu shty për shkak se atakohen një pjesë 

shumë e madhe e  bizneseve pikerisht me diten e dielë. Sa i përket orarit prej 07:00 - 23:00, ky 

është një orarë qe varjon mundesh me qel ne oren 07 ose 08e ki mundesin jo ma heret se në oren 

07 dhe jo më shumë se 23:00, nuk e shoh që është obligative psh te furrat orari te 03:00 deri ne 

23:00,munden me dal në oren 08:00 ose në 10:00 vetëm e vendosin në dyqanin e tyre orarin. 

Prap po kthehem te kjo qe duhet me pas parasysh gjendjen ekonomike, sociale të njerzëve,  për 

shkak se shumica e komunave për rreth nuk e kanë ketë rregullore dhe nuk e kanë të ndalume me 

punu ditëve të diela. Mendoj që për momentin është e pa arsyshme dhe jo normale mi blloku 

bizneset ne ketë formë. Nëse kjo rregullore është për me rregullu çështjen e të punësuarve që ata 

me punu konform kontratave, rregullave është shumë e lehtë janë inspektoret e punës dhe të 

fushës munden me kry ketë detyrë me kqyr a po e respektohen kontratat e punës së puntorëve, 

nëse mendojmë që mundem me ndalimin e veprimtarive diteve të diela  mundem me zvoglu 

keqtrajtimin e punëtorëve është shumë gabim, se ata munden mos me punu të dieleve po punojn 

6 ditë të javes kah 15 orë mos me pas ne kontrate per çka jonë të pagu,kisha kerku që ketë pikë 

me rishiku ose me shty për një kohë të pacaktum. Dr. Islami  e potencoj një pikë për autoshkolla 

aludoj te unë, por duhet me pas parasysh qe ekzistojnë edhe ligjet që i  rregullojnë,te autoshkolla 

psh. janë të parapame me ligj orët e natës nese është në ora 20:00 nuk i bjen me realizu pasi që 

në kohen e veres e dim kur bohet terr, i bjen që është në kundërshtim. Na jemi për me i mbrojtë 

deri në piken e   fundit të drejtat e punëtorve,  por me ketë regullore nuk besoj qe mundem nëse 

nuk aktivizohet inspektoriati i punës nëse nuk angazhohet  e kot është, kisha kerku qe kjo pikë 

ose te shqyrtohet edhe nihere ose te shtyhet për një kohë të pacaktume deri sa jemi me të 

gatshem si qytet mi përballu krizat që janë për momentin. 

 

z.Bujar Agusholli: Të gjitha u diskutuan  dhe te gjitha me vend, e mbështes plotësisht Drinin se 

mendoj që nuk është koha me i sanksionu në ketë forme nuk mendoj që ështëe arsyshme, dhe 

kisha pas deshirë që nëse nivel të shtetit diçka potencohet atëhere edhe ne ti bashkangjitemi dhe 

ta nderojmë, për ata e   kisha mbështet Drinin me prit një kohe ose një kohë më e domosdoshme. 
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z.Atdhe Berisha: Ne grupi ynë propozojmë që të qitet në propozim votim, më ato vërejtjet qe i 

tha doktori, gabimet teknike përmisohen dhe jemi për me qit në votim. 

 

z.Jeton Abazaj: Fillimisht e ceki kryesusi se kjo rregullore dy here është prelongu dhe nuk besoj 

që ka arsye me u prelongu me shumë, për derisa ka kërkesa edhe vet biznesi që të hy në fuqi, ka 

kërkesa edhe te bizneseve të mëdhaja në nifar forma e rregullon edhe punën edhe orarin e tyre 

për funksionim normal. Të jemi të sinçert që 95% të bizneseve të dielen nuk punojnë, po flasim 

për biznese individuale këtu ka njerzë që kanë dyqane, biznese të ndryshme.Veprimtaritë, 

kryesisht tregëtia parashikohet  me u mbyll mos me punu, gastronomia, lokalet, pumpat e 

benzinit, furrat, barnatoret të gjitha ato që mundësojnë një  funksionim normal të qyteti,  ju kisha 

lut me votu në mënyrë qe e diela me qenë ditë pushim, përveq atyre veprimtarive te cilat i kemi 

cekë. 

 

Pas dikutimeve nga anëtarët prezent, me 15 vota pro (një votë me ngritje dore),  5 vota të 

përmbajtur,7 vota  kundër , dhe 8 anëtar nuk kanë marr pjesë në votim,  nuk aprovohet  

rregullorja Nr.01/2022 për orarin e punës së veprimtarive ekonomike në Komunën e Pejës. 

IX.Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë Administratës dhe Kryetarit të Komunës së Pejës 

për kompenzimin e kryesuesve të Këshillave Lokale për vitin 2022. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: sipas rregullores së miratuar të kuvendit, anëtaret e kshillave lokal 

duhet kompenzohen me një shumë të caktuar  për punën e tyre, gjithashtu edhe me udhëzim 

administrativ që vjen nga Ministria është e paraparë dhe duhet të kemi aprovimin e kuvendit për 

kompenzimin e përfaqësusëve te bashkive lokale për vitin 2022, raportin e mbarvjatjes së 

zgjedhjeve lokale do ta kemi në  seancen tjetër. 

 

z. Feriz Gashi: Desha një sqarim, a do të kompenzohen edhe anëtaret apo vetëm kryesuesit e 

këshillave lokale? 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: Do të kompenzohen vetëm  kryesuesit  e këshillave lokale. 

Pas dikutimeve nga anëtarët prezent, me 20 vota pro (një votë me ngritje dore),  7 vota të 

përmbajtur ( një votë me ngritje dore),  kundër nuk ka , dhe 8 anëtar nuk kanë marr pjese në 
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votim, miratohet propozimi i Drejtorisë Administratës dhe Kryetarit të Komunës së Pejës për 

kompenzimin e kryesuesve të Këshillave Lokale për vitin 2022. 

 

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

renditje siç janë pranuar. 

 

Nuk ka pasur 

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

znj. Mubera Belegu: i kam dy pyetje kryesues direkt për ju, pse ende nuk është vendosur në 

koridorin e kuvendit  pano me këshilltaret e tanishem? Pyetja e dytë kur bëjmë pyetje ne 

asambleistet  kamera nuk e afron fetyren e këshilltares/it që është duke folur, a keni problem qe 

nuk kemi IT të aftë, meqenëse unë  nuk se  besoj ketë ? Ju lutem sçarim pse po ndodh kjo.  Një 

pyetje për drejtoreshen e inspektoriatit, sot e lexova në gazeten ditore “KOHA”: Spitali i Pejës 

ankohet pët futjen e bagëtive në oborr dhe qenët endacak. Spitali në vazhëdimsi ka kërkuar nga 

inspektoriat i Komunës, policia, inspektorati sanitar qe po miren masa ndaj pronarve të bagetive 

por se fenomeni nuk ështëparandaluar. 

z.Rajan Arapi: E kam  një  pyetje ;kryetari kish me qenë mirë me u përgjigj, por edhe drejtoresha 

e urbanizmit meqenëse është ktu ka mundësi të përgjigjet apo ndoshta përmes emailit. Diskutimi 

publik rreth hartes zonale të komunes, ka qenë i hapur me sa e di une prej 19 Gusht deri 19 

Shtator që i bije 30 ditë. Prej kesaj date qe është përmbyll diskutimi publik kanë kalu 2 muaj, e di 

qe ka pas vërejtje të qytetarve, ka pas kërkesa të ndryshme të cilat kanë ardh gjatë kësaj kohe, 

dhe e di që për drejtorin nuk ka qenë aspak e lehtë të shikohen, të konsultohen, të shikohet 

mundësia, të aprovohen ato që kanë mundësi të aprovohen, megjithëatë prap po them mbi 2 muaj 

është kohë mjaft e gjatë që të mos rregullohen këto ankesa, apo thjesht mos mbidraftohet ky 

Draft me kërkesa dhe të dërgohet në Ministri. E di qe harta zonale punohet në bazë PZHK nuk ka 

mundësi të punohet diçka ma ndryshe apo me shtu diçka apo me hek diçka çka nuk e parasheh 

PZHK, është një dokument i cili në ketë rast e pason PZHK dhe  nuk e shoh qe ka dilema shumë 

të medhaja, që në ketë rast munden me u vu për bazë apo perpara stafit atyre që shikojnë se a 

duhet të miratohet ama  nuk duhet të miratohet një kërkesë e qytetarit, sepse PZHK i specifikon 

të gjitha këto, meqenëse tash Drejtoria e Urbanizmit e ka një ekspert që i bjen një pjestar i stafit 

shtesë, desha të pyes a janë afër  me përfundim e këtij  Drafti që të dërgohet sa më parë në 

Ministri? Sepse nuk e di a ka afate ligjore se nëse do të kishte e do të duhet të fillonte sa ma parë. 

z. Eleonora Bala: Mua me interesojnë dy çështje, ngrohja në Qendrat Familjare dhe në objektet e 

tjera shëndetsore, është data 30 Nëntor është  shumë e vështirë të punohet në temperatura të ulta, 

si për pacientet ashtu edhe për personelin. Çështja tjetër është për rezidenca e të moshuarve 

“Orenda”,ngjarja e fundit qe ka ndodh qe kanë qenë pamje jashtëzakonisht të vështira, po ashtu 
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dhe fakti që  me 28.12.2016  kuvendi komunal miraton dhënjen në shfrytëzim afatëgjate 45 vite 

pronen e paluajtshme të komunes me siperfaqe  përafershit 44 ari dhe interesimi i qytetarve po 

ashtu dhe i imi është se kjo u ofru me një çmim përafersisht 0.6 cent për meter2, interesimi i 

qytetarve se a ka qenë ky një vlersim real? 

z. Berat Ganiqi: sot kisha mu ndalë te punësimet qe kan ndodh vitin e fundit në Komunen e 

Pejës.Punësimet përveq qe kanë qenë partiake politike kanë qenë edhe familjare. Eshtë për të 

ardh keq se si kemi përfundu si qytet duke punësu njerzë qe janë të një parti të caktuar ose kanë 

familjar të caktuar, është për të ardhur keq se si shëndetësia, arsimi, e drejtorit e tjera janë 

mbushur me militant të LDK-së thuaja qyteti i Pejës nuk ka njerzë të tjerë të aftë. Sot kemi çdo 

vitë me mijra të diplomuar dhe profesionistë qe munden me kry punë mirëpo ata nuk mund të 

punsohen sepse nuk dojnë të nënshtrohen. Rasti i fundit në arsim që disa drejtorë akoma pa u 

caktuar janë caktuar emri i tyre po dihet. Po i bëj lutje Komunës së Pejës, kryetarit,  gjithë 

drejtorave, qytetin e Pejës e  kuptoj qe e keni fitu por edhe pjesa tjeter janë qytetarë të Pejës e 

janë të aftë për me u punësu, dhe i kanë karakteristikat edhe me të mira se ata që po punësohen. 

znj.Hidajete Nikçi: Unë e kam një kërkesë në lidhjeme viktimat e dhunës, të cilët jetojnë në 

qendren për mirëqënjen e gruas në Pejë. Kërkesa është pikërisht për pagesen e qirrasë, sepse ne e 

dim që është nevoj me j’u pagu qirraja pas strehimit qe e kanë aty, dhe kerkojmë që së paku të 

fillohet me pagesen e tyre me dy viktimat të cilët janë aty, sepse pas daljes së qendrës nuk i kanë 

mundësit me bo pagesen e qirrasë, një model i tillë ka filluar në qytetin e Prishtines dhe është e 

nevojshme, dhe si kërkesë e jona të filloj edhe në qytetin e Pejës. 

z. Bujar Agusholli: Unë si anëtar i Komitetit për komunitete, kena pas shumë vërejtje me kërkese 

të disa hershme  e kemi  siguru një përkthyes për me pas, se na u ka caktu qe ne vetë përsonalisht 

të meremi me përkthime dhe me procesverbale. Sot e mora prap një porosi prej kryesue për 

Komitet për Komunitete që për takimin e neser për Dardani dhe Bellopojë që na vet të 

deklarohemi se a kemi vetura tona me dal në teren, përndryshe krejt komuna dhe drejtoresha nuk 

paska me na siguru një veturë, kjo po ndodhë shumë here nese nuk keni mundësi athere 

asgjesojeni si Komunitet ose mbajeni si duhet,  deshta një pyetje për drejtoreshen një arsye se 

pse nuk mundet me na siguru një veturë? 

z. Feriz Gashi: E mbështes atë se çfarë tha Berati, nese ju kujtohet në një nga seancat e këtij 

kuvendi,  ka pas mbet vetem me u vendos nëpër shtylla fotografia se kush dotë  emrohet si 

drejtorë, vetem kaq ka pas mbet te tjerat i kemi ditë, shpresojmë që nuk do të ndodhë mëtutje 

përndryshe do ti ndjekim me vëmendje fortë keto zhvillime. Janë disa çështje që do t’i ngris me 
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ftesë të banorve kam vizituar fshatin Jabllanicë e Vogel dhe Radavc,  për me pa nga afër 

asfaltimin e një rrugë në lagjen Mavraj, e cila  cilësia e  asfaltimit të rrugës është e ndërtuar 

jashtë çdo standardi, cilësia është e tillë sa mund të shkapërderdhet me dorë asfalti, nuk e di a 

janë dhënë paret për këto punime? dhe a është dasht me ja jep parët atij qe i ka kry këto punime? 

Në lagjen Zekaj, disa shtëpi nuk mund ti hapin kurrë dritaret në shtëpi për ajrosje, për shkak të 

ujërave të zeza, po kërkojnë qe këto ujëra të futen në  gypa dhe se paku të largohen 200 ose 300 

metra larg nga shtëpit e tyre, nuk besoj qe mund të ketë ndonje problem të madhë me buxhet.Në 

të njejtin problem po kalojnë edhe mësimdhënësit dhe nxënësitnë shkollë  e mesme e ulët në 

Jabllanicë e Vogël, ujrat e zeza kalojnë ngjitur në oborrin e kësaj shkolle, mirë do të ishte qe këto 

gypat  e ujrave të zeza të zbrazen  së paku 500 metra larg nga oborri i shkollës. Në fshatin 

Dubovë e Madhe, është një rast urgjent, familja Shala përkatësisht kryefamiljari Gëzim Shala, 

është duke u përballur me një gjëndje të rrënd pas shirave të ditëve të fundit, shtëpija e tij e 

ndërtuar me ndihma të banorëve të fshatit ka rrezik të shembet nga rrëshqitjet e pa ndërprera të 

dheut.  Një pyetje për Drejtorin e Arsimit meqenëse nuk është këtu mund të me jep përgjigje 

edhe Drejtori i Financave, kemi informata qe 3 vite nuk j’u është dhënë bursa studentëve, mjetet 

janë nda për nxënsit e matematikes dhe fizikes janë ankuar që nuk i kanë marr bursat, a mund të 

na tregoni nese është e vertet kjo ose jo. 

z. Labinot Panxha: Unë po du me përcjellë një shqetësim të banorëve të fshatit Kryshec, të cilët 

me kanë kontaktu dhe janë shqetësu me ujërat e zeza të cilat dalin nga (shahtet) pusetat  dhe 

kalojnë te tokat bujqësore, përafersisht ishim 40 hektar qe nuk po punojshin për shkak të ujërave 

të zeza qe po kalojshin nepër ato pjesë atyre tokave bujqësore, pyetja ime është a keni planifiku 

diçka të tillë  për zgjidhjen  e problemit të banorëve në fshatin Kryshec? Meqenëse në Lugun e 

Baranit probleme të tilla ka pothuajse në çdo fshat, meqenëse ata me kanë kontaktu ju shtrova si 

pyetje? 

z.Drin Veselaj: Për drejtorin e sherbimeve publike është pyetja e disa her qe e kam perserit, ka të 

bëj me pengesat në rrugë qe mendoj qe është  mjaft me urgjencë, keni reagu në disa rruge por në 

rrugët kryesore që janë jashtezakonisht të rrezikshme, nuk ka pas ndonje reagim. Po ashtu te 

shenjëzimi i komunikacionit, jemi deshmitar që në t njejten rrugë  është kry shenjzimi 100 metra 

ka, pastaj 100 metra ka, kisha dasht me dite se a janë në mirembajtje te pjeset që nuk shihen apo 

është shenjezim komplet, sepse kjo krijon pengese te shoferet. Për rruget ne Llutogllav,  pikerisht 
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diten që kemi diskutu , ka shku kompania dhe ka fillua me  punu diçka mirëpo prap ka mbet pa u 

perfundu asfaltimi i rrugës, po flas për një rrugë ku është  një person qe e perdor karrocen 

elektrike dhe po bëhet e pamundshme dalja e tij dhe me shku ne shtepi, kisha sugjueru sa ma 

shpejt me perfundu. Pyetja im e e fundit është për drejtoreshen e DKRS-së, e kam pa nje thirrje 

për subvencionim te klubeve, dhe kom mar shqetësim prej klubeve qe kane dal ne liste qe është 

publikuar dhe i kan marr mjetet, a ka qene planifikim i dobte nga ana e drejtoreshes? Apo  ju ka 

jep me shumë klubeve qe janë perzgjedh dhe nuk ka mbri me kalu per te gjithe njejt? 

z.Islam Husaj: Edhe une e pata një pyetje për drejtoreshen e DKRS-se, ne muajin qershor e pata  

ngrit një problem, mbajtjes se diteve te Azem Shkrelit, drejtoresha na pat premtu qe e ka 

planifiku dhe do ta mbaj, viti mbaroj dhe nuk u mbajt nuk e di se çfare do te ndodh, do ta mbaj 

në muajin dhjetor apo e ka harru krejt? 

z.Nezir Jahmurataj: Si zakonisht deshta mi ngrit disa çështje në lami te ndryshme,  të varrezat e 

qytetit nuk punohen rrethojat si te varrezat si te shkollave ti dallojm pak kfalitetin edhe llojin. 

Pak me parë e patem një rregullore me votu, në Raushiq ku është tregu i automjeteve qarkullimi 

për njerze me nevoja te veqanta është vshtirë ose hymja le të bëhet prej anës poshtme te 

Raushiqit e jo prej rruges kryesore.  

 z.Naim Bytyqi: E pata të përgatitum qet piken për demin e vërshimeve sidomos në lënden e 

bujqesisë,  dje i kam vizitu disa diga të ujit rreth Lumbardhit të cilat peshkon fshatin Rahmun, 

Poqestë jane dëmtu te gjitha, me të vërtet është urgjente të meremi me ketë pikë. 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: procedura teknike për pano është vonu pak po keto ditë kemi me 

pas gati, për  kamera nuk e kemi sistemin e modernizum me fokusu te anëtaret kur flasin, po këte 

vite kemi me bo nje renovim dhe ndoshta mund të jet një prrioritet te futet në projekt. Te veturat 

nuk kemi bë ndonje shkelje se skemi mujt me siguru vetura deri tash, përkrahjen logjistike keni 

me pas dhe muj me shqyrtu mundësin kur delnin në terren me pas veturen. 

z.Jetoj Abazaj: Për ujëra të zeza në  Kryshec e kemi diskutu në KAB dhe ka qenë projekti punimi 

i llagunave sipas Çekve tash ta shohim nëse janë funksionale sepse Krysheci e ka rrjetin e 

kanalizimit të shpërndar dhe nuk është problem sepse në shumë vende të BE-s kjo po funksionon 

shume mirë. Per sa i perket ngrohjes në ambulanta ka pas problem me furnizim me pelet po sot 

nënshkruhet kontrata dhe besoj që neser zgjidhet kjo pune. Sa i perket bursave është e vërtet qe 
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vitin e fundit nuk jan nda por me rekomandim të auditorit është rekomandu që me u bo 

rregullorja e re, kemi provu para dy vjeteve por nuk ka kalu tash po shikojm me ndryshu 

rregulloren. Ka qenë një klub qe per shkak të thirrjes nuk kemi mujt  me subencionu por kemi 

gjete zgjidhje tjera dhe i kemi ndihmu me mundesit qe i kemi pas. 

znj.Albulena Mujaj Bajraktari: Në politikat tona afatgjate e kemi parapa ndërtimin e një shtëpie 

emergjente 2, që do të strehoi përkohësisht të gjitha ata qytetar që për arsye të ndryshme nuk 

mund të siguroj banimin, kjo është orientimi qe do t’ju japim viktimave të dhunës do të kemi 

gjithësej 12 njësi banimi dhe aty do të strehohen edhe ato viktima. 

z. Jeton Abazaj:  Dhënja e  tokës në shfrytëzim si në rastin Orenda si dhe shumë raste te tjera që i 

kemi jep ne mandatin e parë po flas se të dytin nuk kemi jep, ka qenë për qëllim që njerzit të 

punësohen, ka ndodh një ngjarje jo e mire qe ka ndodh, problemet ndodhin duhet mi denu dhe 

me marr masa, por te rasti konkret ka qenë mbi çmimin minimal qe  e ka ofru DÇPJ , është ligj 

me një ofertus ligji ta lejon ka qenë i përgjgjshem. 

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

Rexhep Kurtbogaj e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 15:30 h. 

 

Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit të Komunës së Pejës në kanalin zyrtarë në Youtube.  

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=jzg88hQtVT0 

 

Procesmbajtësja,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

znj. Donjeta Morina                                                           z. Rexhep Kurtbogaj  

_________________                                                            ______________________ 
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Komuna e Pejës

Për:Zyren Kombëtare të Auditimit

Nga: Zt Gazmend Muhaxheri Kryetar i Komunës së Pejës

1
Çështja A1 - Prezantim jo i saktë i llogarive 
të arkëtueshme në PFV

Neni 6 i Rregullores MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat 
Buxhetore parasheh se: “Organizatat buxhetore mbajnë regjistra kontabël të saktë, të 
plotë, të azhurnuar dhe në harmoni me legjislacionin në fuqi, për të gjitha informatat 
financiare dhe informatat tjera jo financiare”.
Sipas Ligji Nr. 06/L005 për tatimin në pronën e paluajtshme, neni 10 në
pikën 10.1 përcakton se: 1. Tatimi në pronën e paluajtshme nuk do të
vendoset në pronën e paluajtshme e cila është në pronësi ose posedim të:
1.1. institucioneve publike të Republikës së Kosovës dhe 1.4 Forcave
Shumëkombëshe të Kosovës.
Në nenin 16 - Raporti për të arkëtueshmet tek shpalosjet e PFV të
Komunës, Llogaritë e Arkëtueshme (Ll.A) të tatimit në pronë janë
prezantuar në vlerën 12,572,674€, ndërsa në raportin përfundimtar të
Njësisë së tatimit në pronë (të nxjerr nga sistemi Protax) ishte prezantuar
vlera 13,573,745€, pra LLA për tatimin në pronë janë nënvlerësuar për
1,001,071€;Po ashtu Ll.A janë mbivlerësuar për 146,926€ për 277 prona të cilat janë në 
pronësi të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe dy (2) prona që janë posedim të 
Forcave shumëkombëshe paqeruajtëse të stacionuara në
Pejë. Pronat të cilat janë në pronësi apo posedim të institucioneve të
Republikës së Kosovës janë të liruara nga tatimi në pronë.

Kryetari duhet të sigurojë se zyrtarët 
përgjegjës mbajnë evidenca të sakta për 
llogaritë e arkëtueshme dhe Zyratri Kryesor 
Financiar duhet të sigurohet se prezantimi i 
tyre në PFV të jetë i saktë. Po ashtu, të 
komunikojë me Departamentin e Tatimit në 
Pronë, që obligimi i tatimit në pronë për 
pronat komunale dhe për ato që janë në 
përdorim nga Forcat shumëkombëshe 
paqeruajtëse të shlyhet.

Salldo 
perfundimtare do 
te paraqitet ashtu 
sic e nxjerre 
sistemi protax, 
pavaresisht se kjo 
nuk barazohet me 
vitet e kaluara, sa 
I perket lirimit te 
objekteve nga 
tatimin ne prone 
do te veprohet 
konform 
rekomandimit te 
marre nga DTP

Mentor Berbati
Yll Sylqa

Zbatuar

Sistemi Protax e 
kalkulon gjendjen e 
obligimeve se 
bashku me 
ngarkesat dhe 
pagesat, po I njejti 
sistem qe 
menaxhohet nga 
Ministria e 
Financave eshte 
auditu vecante dhe 
kane dale shume 
parregullsi nga ana 
e auditoreve te 
jashtem, ketu kemi 
mos perputhje nga 
vitet e kaluara!

2
Çështja A2 - Nënvlerësim i detyrimeve 
kontigjente

Neni 6 i Rregullores MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga
Organizatat Buxhetore parasheh se: “Organizatat buxhetore mbajnë
regjistra kontabël të saktë, të plotë, të azhurnuar dhe në harmoni me
legjislacionin në fuqi, për të gjitha informatat financiare dhe informatat tjera
jo financiare”.
Komuna kishte nënvlerësuar detyrimet kontigjente për 17,903€ duke
prezantuar listën e pretendimeve nga mësimdhënësit për paga jubilare,
shpenzimet e shujtave dhe shpenzimet e udhëtimit të punëtoreve të
arsimit. Vlera totale e paraqitur në PFV ishte prej 960,000€, mirëpo vlera
totale e pretendimeve ishin 977,903€.

Kryetari duhet të sigurojë se detyrimet 
financiare prezantohen në Pasqyrat
Financiare Vjetore sipas kërkesave të 
rregullores për Raportim Vjetor
Financiar nga Organizatat Buxhetore.

Kemi fillu 
iniciativen per 
paraqitjen e 
obligimeve 
kontigjente te sakta 
dhe do te inicojme 
padi kunder 
Ministrise se Arsimit 

Fisnik Imami Zbatuar

3
Çështja A3 - Klasifikimi jo adekuat i 
shpenzimeve

Sipas nenit 18, paragrafi 3 i Rregullës Financiare Nr.01/2013/MF për
Shpenzimin e Parasë Publike, parasheh se “shpenzimet duhet të jenë në
kodet adekuate, të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për planin
kontabël. Në planin kontabël të Thesarit janë përcaktuar kodet dhe
kategoritë përkatëse të shpenzimeve që OB-të duhet t’i aplikojnë”.
Në pesë (5)4raste kemi identifikuar se ishin ekzekutuar pagesa në vlerë
prej 117,739€ në kategori jo adekuate nga investimet kapitale. Prej tyre,
113,676€ të cilat për nga natyra i takojnë kategorisë së subvencioneve dhe
4,063€ që i takojnë kategorisë mallra dhe shërbime.

Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë 
të gjitha veprimet e nevojshme
që shpenzimet të planifikohen në ndarjet 
adekuate të buxhetit apo të bëhet
ridestinim i mjeteve dhe që pagesa dhe 
regjistrimi i shpenzimeve tё bëhet
sipas kodeve ekonomike adekuate të 
përcaktuara me plan kontabël.

Deri me tani nuk 
kemi ndonje rast te 
keqklasifikimit, nese 
evidentojme ndonje 
rast do te bejme 
kerkese per 
rregullimin e 
kategorise ekonomike

Hajrije Haxhijaj Zbatuar

Shpesh here jemi 
detyru ne planifikim
 qe te bejme 
keqkflasifikim shkaku 
qe kemi kufizime nga 
Ministria e Financave 
ne percaktimin e 
limiteve buxhetore

Data e 
planifikuar e 
zbatimit të 
rekomandimit

Komente

Plani I Veprimit Per Zbatimin  e Rekomandimeve   të dhëna në raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit per vitin 2021 I rishikuar me 31 Dhjetor

Nr. Komponenta e auditimit
(kapitulli) Gjetja Rekomandimi

Veprimet e 
planifikuara për 
tu ndërmarrë

Zyrtari/ët 
përgjegjës
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Çështja B1 - Mos regjistrimi i pasurive dhe 
prezantimi jo i plotë i tyre në PFV

Sipas Rregullores Nr. 02/2013 - “Për menaxhimin e pasurisë jo financiare
në organizatat buxhetore”, neni 6, pasuria kapitale duhet të regjistrohet në
SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohet në
sistemin “e-pasuria”, po ashtu neni 6 i Rregullores Nr. 01/2017 për
Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore parasheh se:
“Organizatat buxhetore mbajnë regjistra kontabël të saktë, të plotë, të
azhurnuar dhe në harmoni me legjislacionin në fuqi, për të gjitha informatat
financiare dhe informatat tjera jo financiare’’.
Komuna nuk kishte regjistruar në regjistrat kontabël të SIMFK-së blerjet e
vitit 2021 që janë bërë për pasuri kapitale dhe jokapitale në vlerë prej
559,383€ (ku përfshihen asfaltimi i rrugëve lokale, ndërtimi i objekteve
arsimore dhe shëndetësore, etj).
Komuna kishte regjistruar pagesën me vlerë 7,465€, (promovimi i zhvillimit
të turizmit në Pejë) në regjistrin kontabël të pasurive duke mbivlerësuar
pasurit për këtë vlerë.
Mirëmbajtje verore e rrugëve (sanimi i rrugëve), 26,996€, nuk është duke u
aplikuar zhvlerësimi edhe pse si projekt ishte finalizuar në vitin 2019.
Komuna kishte regjistruar gabimisht në regjistrin kontabël furnizimin me
mobilje për zyre me vlerë 4,732€, pasi që këto ishte dashur të regjistrohen
në regjistrin e –pasuria me vlerë nën 1,000€, dhe si rezultat i kësaj pasurite kapitale janë të 
mbivlerësuara, ndërsa pasuritë jo kapitale janë të
nënvlerësuara.

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë 
regjistrohen në regjistrin e
pasurisë në mënyrë të drejtë dhe të saktë për 
qëllime të raportimit dhe që të
ulet rreziku i keqpërdorimit apo humbjes së 
pasurisë

Do te veprohet 
konform rregullores, 
eshte formu nje ekip 
qe do te percjell 
ciklin e regjistrimi te 
pasurise konform 
rregullores

Nysret Lipa
Agime Vuthi
Te gjitha drejtorite

Zbatuar

5
Çështja A4 - Angazhimi për shërbime të 
veçanta pa kryer procedurat të veçanta 
ligjore

Neni 84 i Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, përcakton se, “Marrëveshjet
për shërbime të veçanta, sipas paragrafit 4 të nenit 12 të Ligjit të Shërbimit
Civil Nr. 03/L-149 të Republikës së Kosovës, të lidhura para hyrjes në fuqi
të këtij ligji, janë të vlefshme deri në afatin e përcaktuar në ato marrëveshje
në pajtim me dispozitat e lartcekura. Pas kësaj periudhe, marrëveshjet për
shërbimet e veçanta lidhen sipas legjislacionit përkatës të prokurimit
publik”.
Komuna kishte angazhuar katër (4) zyrtar me marrëveshje për shërbime të
veçanta pa zhvilluar ndonjë procedurë të prokurimit. Këta persona janë të
angazhuar me kontratë për periudhën nga datë 12 tetor 2020 deri më
31/12/2022.
Sipas menaxhmentit të komunës, këta punëtorë janë angazhuar si pasojë e
mungesës së pozitave të aprovuara në planifikimin e buxhetit dhe me qëllim
që të arrihen objektivat nga arrëveshja për projektet me Unionin Europian.

Kryetari duhet të sigurojë se janë ndjekur të 
gjitha procedurat dhe hapat e
prokurimit në angazhimin e kontraktorëve 
individual për shërbime të
veçanta, duke u kujdesur që personeli i 
angazhuar do të jetë në gjendje të
përmbushin detyrat e kërkuara. Po ashtu, 
menaxhmenti duhet të
përkujdeset që angazhimet për pozitat e 
rregullta, të zhvillohen përmes
procesit të rregullt të rekrutimit.

Procedurat per 
marreveshje te 
sherbimeve te 
veçanta jane bere 
konform ligjit, te 
rasti konkret jane 
pjese e projektit per 
bashkepunim 
nderkufitar dhe 
marreveshjet 
nderkombetare duhet 
zbatuar ne teresi. 

Zyra e personelit Zbatuar
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Çështja A5 - Subvencionimi i OJQ pa 
Thirrje publike dhe monitorimi i dobët i tyre

Sipas nenit 2.1 të rregullorës MF-Nr.04/2017 mbi kriteret, standardet dhe
procedurat e financimit publik të Organizatës Jo Qeveritare (OJQ),
përcakton që Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen nga çdo organizatë
buxhetore e cila financon projektet dhe programet e OJQ-ve, të cilat janë
aplikues apo partner në aplikimet, sipas një thirrje publike për financim të
projekteve dhe programeve të OJQ-ve, dhe të cilat i plotësojnë kriteret
sipas kësaj Rregulloreje. Dhe neni 13, përcakton kriteret të cilat duhet ti
përmbajë thirrja publike si: Formularin 9 / projekt-propozimin, Formularin 10
/ projekt buxhetin, të dhëna për kalendarin tentativë të realizimit të thirrjes
etj.Sipas nenit 5.4 të rregullores komunale Nr. 01/2017 për kushtet, kriteret
dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve, Shqyrtimi dhe vlerësimi i
kërkesave për ndarjen e subvencioneve jashtë thirrjes publike të komunës
bëhet brenda 15 dite pune nga dita e parashtrimit të kërkesës, dhe neni 7.1
Kryetari i komunës emëron komisione të përkohshme për shqyrtimin dhe
vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në përberje të
përfaqësuesve nga fushat specifike.
Pagesa prej 14,000€ ishte bërë sipas Vendimit të Kryetarit, për përkrahje
financiare të OJQ-së, ‘’Qendrën për jetë të pavarur” në Vitomiricë, duke
anashkaluar Rregulloren MF Nr. 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe
procedurat e financimit publik të Organizatës Jo Qeveritare, ku kërkohet
konkurrueshmëri, transparencë, trajtim i barabartë dhe mos diskriminim. Po
ashtu, përfituesi i këtij subvencioni nuk kishte dorëzuar një projekt propozim
sipas Formularit F9 të aplikacionit të projekt/programit së bashku me
formularin e propozim buxhetit sipas formularit F10.
Ndërsa në një tjetër rast, Komuna kishte paguar 2,000€ për mbështetje
financiare të blerjes së pajisjeve për ruajtjen e produkteve të rrushit, pa një
vlerësim paraprak nga komisioni për shqyrtimin e kërkesave por vetëm
sipas vendimit të kryetarit.

Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e 
subvencionimit të OJQ-ve do të
respektohen kërkesat e dala nga rregullorja, 
ashtu që mbështetja financiare
për OJQ-të, të bëhet me thirrje publike sipas 
kritere të përcaktuara me
rregullore.

Jane bere thirrjet 
publike konform 
rregullores. 

Drejtoria e 
Kultures, Drejtoria 
e Ceshtjeve sociale

Qe nga fillimi
 i vitit

7
Çështja B2 - Kontraktimi i OE pa 
përmbushur kriteret

Sipas neni 56.4 të LLP, Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender
si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me
të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e
tenderit.
Tek kontrata Rekonstruktimi i rrjetit në fshatrat e Rugovës në vlerë
685,605€, Grupi i Operatorëve Ekonomik (OE) fitues i këtij projekti, nuk i
kishte plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara me dosje të tenderit, pasi që
nuk kishte ofruar dëshmi se ka certifikata valide ISO 9001 2015 Sistemi i
Menaxhimit të Cilësisë dhe ISO 14001 2015 Sistemi i Menaxhimit Mjedisor
siç kërkohen me dosjen e tenderit.
Zyrtarët përgjegjës nuk kanë ofruar ndonjë shpjegim për mos zbatim të
kërkesës ligjore.

Kryetari duhet të sigurojë kontrollin e duhur 
përmes zyrës së prokurimit, në
mënyrë që komisionet e vlerësimit të 
tenderëve bëjnë vlerësim dhe
krahasim të drejt të ofertave, po ashtu, të 
rishikoj procesin dhe të siguroj se
është përzgjedhur OE i përgjegjshëm

Te gjithe operatoret 
ekonomik do te 
shpreblehen 
konform Ligjit te 
Prokurimit Publik

Prokurimi Zbatuar

8
Çështja B3 - Mungesa e projektit 
ekzekutues

Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik respektivisht pika
20.13 ndër tjerash parasheh se ”Autoriteti Kontraktues është përgjegjës për
hartimin e projektit ekzekutues dhe i cili në mënyrë mandatore duhet t’i
bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) Specifikave Teknike, të cilat
janë pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i lejohet
që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e
hollësishëm të projektit”.
Në tre (3) raste, kemi vërejtur se komuna ka lëshuar dokumentacionin e
tenderit pa hartuar projektin ekzekutues. Rastet ishin tek kontratat: Ndërtimi
i kanalizimit në qytet dhe fshatra 88,268€, Rregullimi dhe infrastruktura e
ujit në Komunën e Pejës, LOT 3 Pajisja e pendave devijuese me porta
kontrolluese Porta Metalike 33,975€, si dhe Asfaltimi i rrugëve në Bogë të
Rugovës 156,409€.
Zhvillimi i procedurave të prokurimit në mungese të projektit ekzekutues, ka
ndodhur për shkak të neglizhencës së njësive kërkuese pa bërë
paraprakisht hartimin e projekteve ekzekutive zbatuese dhe mos
funksionimit efikas të kontrolleve tek zyra e prokurimit, duke zhvilluar
procedurat pa u përmbushur kërkesat ligjore.

Kryetari të siguroj kontrolle dhe monitoroj 
zbatimin e kërkesave ligjore, që
me rastin e inicimit të procedurave të 
prokurimit për kontraktimin e
punëve/ndërtimit të sigurohet paraprakisht 
hartimi i projekteve në përputhje
me nevojat dhe kërkesat e parashikuara.

Per objektet 
(nderimet e larta 
Shkolla, 
Cerdhe,Salla 
sportive) ekzistojne 
projektet ekzekutive 

Te gjitha Drejtorite
Pjeserisht e 

zbatuar

Eshte e pa mundur 
qe te sigurohen 
projektet ekzekutive 
per te gjitha 
investimet kapitale 
edhe financiarisht
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Çështja B4 - Dobësitë në menaxhimin e 
obligimeve dhe shpenzimet shtesë 
përmbarimore

Rregullorja MF Nr. 01/2017 për raportim financiar nga organizatat, neni 17,
pika 3, parasheh se organizatat buxhetore raportojnë të gjitha detyrimet
(faturat) të krijuara deri me 31 dhjetor të vitit raportues. Ndërsa sipas nenit
39.1 të ligjit Nr. 03/L-048 për LMFPP: Çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë
për pagesë për mallra dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e
realizuara për organizatën buxhetore të paguhen brenda tridhjetë (30)
ditëve kalendarike pas pranimit të faturës.
Ne kemi identifikuar se:
Në pesë (5)5raste faturat në vlerë prej 103,401€ nuk janë paguar në afatin
e paraparë ligjor. Vonesat ishin rreth 3 muaj.
Po ashtu, Thesari sipas vendimeve gjyqësore/përmbarimore kishte
ekzekutuar pagesa direkte nga buxheti i komunës për vitin 2021 në vlerë
prej 1,122,905€. Prej tyre 361,710€ ishin shpenzimet shtesë në emër të
procedurës kontestimore /përmbarimore apo interesit.
Kjo kishte ka ndodhur për shkak të hyrjes në obligime financiare pa pasur
mjete buxhetore të planifikuara dhe mangësive në menaxhimin e
obligimeve. Po ashtu, pagesat e ekzekutuara nga thesari kanë rezultuar
nga kontrata kolektive me 90% të shpenzimeve shtesë apo 326,042€.

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat dhe 
detyrimet financiare paguhen
brenda afatit ligjor dhe punët apo furnizimet 
të bëhen vetëm atëherë kur
komuna paraprakisht i siguron fondet apo 
ndan mjetet buxhetore të
mjaftueshme për pagesë.

Pagesat qe jane me 
fatura te rregullta 
dhe rrjedhin si 
proces I punes, do te 
paguhen mbrenda 
afatit te percaktuar 
me rregulloren 
01/2017.

Te gjitha Drejtorite
Pjeserisht 
e zbatuar

Ne rastin e kontrates 
kolektive nuk kemi 
mundesi te ndikojme.
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Çështja A6 - Mos raportimi i të hyrave të 
arkëtuara nga Teatri "Istref Begolli’’

Ligji Nr. 03/L-048 Për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive,
neni 16, Pranimi i parave publike 16.1 Asnjë autoritet publik, person ose
ndërmarrje nuk do të pranojë para publike, përveç nëse autorizohet
shprehimisht në bazë të një ligji ose rregullore ose me shkrim nga Drejtori i
Përgjithshëm i Thesarit. Neni 16.2 Të gjitha të ardhurat e një autoriteti
publik ose ndërmarrje të kontrolluar publike depozitohen në një llogari
zyrtare bankare në pajtim me aktet nënligjore.
Teatri i Qytetit “Istref Begolli” mbikëqyret nga drejtoria për kulturë dhe sport
në komunë, i cili mbledh dhe shpenzon të hyra me para në dorë, por nuk i
raporton dhe nuk i dorëzon në Llogarinë e Vetme të Thesarit (LlVTh).
Teatri, gjatë vitit 2021 ka inkasuar të hyra nga shitja në vlerë 1,238€, të cilat
nuk i ka dorëzuar dhe raportuar në LlVTh.

Kryetari duhet të ndërmarrë veprimet e 
duhura për të vendosur kontrollet e
brendshme në mënyrë që të gjitha të hyrat e 
mbledhura dhe shpenzimi i
këtyre mjeteve duhet të bëhet në përputhje 
me rregullat dhe sipas
kërkesave ligjore.

Jane marre masa, 
eshte mbyll llogaria 
ne Teater, te gjitha te 
hyrat jane duke u 
deponu ne LLVTH.

Drejtoria e 
Kultures

Zbatuar
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Çështja B5 - Mangësi në bazën e të 
dhënave për tatimin në pronë

Neni 11 paragrafi 1 i Ligjit Nr.06/L-005 për Tatimin në Pronë të Paluajtshme
përcakton që: Personi fizik, i cili vendos deri më 30 nëntor të vitit para vitit
tatimor se njësia e objektit shërben si vendbanim parësor dhe e deklaron
këtë në komunë apo gjatë fazës së inspektimit, i lejohet zbritja prej
pesëmbëdhjetë mijë (15,000) euro nga vlera e vlerësuar e njësisë së
objektit, si dhe paragrafi 4 përcakton që: Personi fizik i cili ka në pronësi
apo posedim dy (2) ose më shumë njësi rezidenciale të objekteve, mund të
deklarojë në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, vetëm një prej këtyre
objekteve si vendbanimin e tij parësor, pa marrë parasysh faktin që njësitë
e objekteve mund të ndodhen në komuna të ndryshme.
Ne kemi identifikuar se 25 tatimpagues janë përfitues në dy vendbanime
parësore që është në kundërshtim me kërkesat ligjore.
Shkaku i ndodhjes është neglizhenca e zyrtarëve kompetent për të
verifikuar dhe përditësuar të dhënat në regjistrin e tatimit në pronë.

Kryetari duhet të siguroj se verifikimi i 
pronave komunale duhet të bëhet siç
parasheh ligji në mënyrë që në bazën e të 
dhënave të integrohen të gjitha
ndryshimet eventuale tek pronat, të vlefshme 
për bazën e tatueshme.

Jane marre te gjitha 
masat dhe jane 
korigjuar te gjitha 
rastet e tilla

Drejtoria e 
Financave

Zbatuar
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Çështja A7 - Mangësi në Listën e pagave 
dhe mos zbatimi i vendimeve gjyqsore

Rregullorja Nr.02/2018 për procedurën e shqyrtimit dhe vendosjes së
ankesave në KPMSHCK neni 18.1, Vendimi i këshillit paraqet vendim
administrative të formës së prerë dhe zbatohet nga zyrtari i nivelit të lartë
drejtues ose personi përgjegjës i cili ka marrë vendimin e parë ndaj palës.
Zbatimi duhet të bëhet Brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga
dita e pranimit të vendimit.
Ligji për procedurë përmbarimore nr.04/L-139 në nenin 5 parg.2: “Gjykata
kompetente ka kompetence lëndore për të urdhëruar dhe për të kryer
përmbarimin si dhe për të vendosur për çështjet gjatë procedurës në pajtim
me dispozitat e këtij Ligji përveç nëse gjykatat dhe autoritetet tjera
përmbaruese kanë juridiksionin për të urdhëruar dhe për të kryer
përmbarimin si dhe për të vendosur për çështjet gjatë procedurës.
Ndërsa në nenin 5, parag. 6, përcakton: “Gjykata është kompetente të
vendos në procedurën e përmbarimit dhe të zbatoj përmbarimin e
vendimeve gjyqësore lidhur me:
- të gjitha çështjet nga e drejta familjare;
- kthimin e punëtorëve dhe shërbyesve civil në punë dhe kompensimet
tjera.
Në Listën e pagave të nëpunësve të Komunës në Njësinë e Auditimit të
Brendshëm (NjAB) në pozitën Drejtor i NjAB figurojnë dy persona me
koeficientin pagë fikse 1,178€.
Drejtori i mëparshëm i emëruar në këtë pozitë në vitin 2012, ishte
suspenduar dhe shkarkuar me Aktvendimin Nr.426/15 të datës 27/07/2015.
Pas ankesës së tij në Këshillin e Pavarur për Mbikëqyrjen e Shërbyesve
Civil (KPMSHC) me Vendimin Nr. A/02/428/1/2015 të datës 04/12/2015,
kishte obliguar Komunën që ta kthej në pozitën e mëparme. Komuna me
datë 08/01/2016 kishte ftuar nënpunësin që të paraqitet në punë në pozitën
Drejtor i Auditimit. Mirëpo, Kryetari i Komunës me datë 13/01/2016 me
Vendimin nr. 01-112-4030 kishte vendosur që ta transferoj dhe emëroj në
vendin e punës Inspektor komunal me koeficientin 7 (shtatë) të pagës me

Kryetari duhet të ndërmarr veprime të duhura 
që në përputhje me ligjet në
fuqi dhe vendimet ekzekutive të KPMSHCK 
dhe gjykatave kompetente të
sqaroj dhe të zgjidhë këtë çështje ashtu që 
NjAB të ketë të emëruar një
Drejtor të NjAB-së të zgjedhur me konkurs 
dhe të revokohet vendimi për
ushtrues detyre i Drejtorit të NJAB-së.

Eshte revokuar 
vendimi per UD dhe 
eshte ne procedure 
shpallja e konkursit 
te jashtem

Zyra e personelit Zbatuar
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Çështja A8 - Menaxhim i dobët i 
subvencioneve

Sipas nenit 1 të marrëveshjes për donacion pika B, përfiituesi i donacionit
pranon se ka kuptuar se do të jetë kujdestar i donacionit të dhënë që të
mbajë dele për tre (3) vite të plota kalendarike nga data e nënshkrimit të
kësaj marrëveshje. Pastaj pika D e marveshjes, parasheh që përfituesi
garanton se do të kujdeset për delet në formën më të mirë të mundshme.
Ndërsa sipas nenit 3, në rast të shkeljes së cilësdo pikë të kësaj
marrëveshje nga ana e përfituesit, atëher donatori ka të drejt të tërheq
donacionin që i ka dhuruar përfituesit dhe të paraqes rastin në gjykatën
kompetente.
Sipas nenit 26.1 të rregullores komunale Nr. 01/2017 për kushtet, kriteret
dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve, përjashtohet nga procesi i
vlerësimit të kërkesave për ndarje të subvencioneve, anëtarët e komisionit
për vlerësim nëse janë në konflikt të interesit.
Te projekti për subvencionim me dele me vlerë totale të projektit 211,618€,
ku Komuna ishte bashkë financuese me organizatën Islamic Rilief në
Kosovë (particimi i organizatës 137,552€, ndërsa Komuna me 74,066€)
ishin përkrahur 15 përfitues, ku në një rast kemi identifikuar se komisioni
komunal për monitorim të projektit të subvencionimit me dele, kishte
organizuar vizitë në teren për verifikim vetëm tek një nga përfitueset e
deleve. Sipas procesverbalit të komisionit dhe vizitës që iu është bërë nga
auditori, përfituesi kishte deklaruar se nuk i ka më delet, derisa as komuna
as bashkë financuesi i projektit nuk kishin ndërmarr veprime për kthimin e
subvencionit.
Po ashtu tek i njëjti projekti për subvencionim me dele, një nga përfituesit e
subvencionit me dele është edhe bashkëshortja e anëtarit të komisionit të
vlerësimit dhe shpërndarjes së deleve që paraqet konflikt të interesit.

Kryetari duhet të sigurojë se zyrtarët 
përgjegjës mbajnë evidenca të sakta për 
llogaritë e arkëtueshme dhe Zyratri Kryesor 
Financiar duhet të sigurohet se prezantimi i 
tyre në PFV të jetë i saktë. Po ashtu, të 
komunikojë me Departamentin e Tatimit në 
Pronë, që obligimi i tatimit në pronë për 
pronat komunale dhe për ato që janë në 
përdorim nga Forcat shumëkombëshe 
paqeruajtëse të shlyhet.

Jane marre masat e 
nevojshme, ndaj te 
gjitheve qe kane 
shkel marreveshjen 
eshte nis proceduara 
e kthimit te mjeteve 
perfshire edhe rastin 
e konfliktit te 
interesit

Drejtoria e 
Bujqesise

Zbatuar
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Çështja B6 - Rritja e vazhdueshme e 
llogarive të arkëtueshme

Sipas nenin 26 të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme Nr.06/L 005,
Komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë
autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të
papaguara që kalojnë shumën e dhjetë (10) Eurove. Neni 27- Nëse një
tatimpagues apo debitor nuk ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse
ka të këtillë, ose detyrimet tatimore të papaguara, në përputhje me afatet e
përcaktuara, komuna nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda dhjetë
(10) ditëve pune pas ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e plotë
të detyrimeve tatimore të papaguara, jo më vonë se dhjetë (10) ditë
kalendarike pas ditës që njoftimi përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar
nga debitori.
Komuna nuk ka arritur të përgatit një plan operativ për mbledhjen e
llogarive të arkëtueshme dhe nuk ka ndërmarr veprimet e kërkuara sipas
legjislacionit.
Komuna nuk kishte menaxhim efektiv në mbledhjen e llogarive të
arkëtueshme, pasi që vazhdon rritja e tyre nëpër vite. Sipas Pasqyrave
Vjetore Financiare të vitin 2021 në raport me vitin paraprak, ato janë rritur
për 344,969€. Rritja më e madhe ishte te tatimi në pronë i cili ishte i ndikuar
edhe nga borxhet e ndërmarrjeve shoqërore të menaxhuara/privatizuara
nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP).

Kryetari duhet të sigurojë se zyrtarët 
përgjegjës mbajnë evidenca të sakta për 
llogaritë e arkëtueshme dhe Zyratri Kryesor 
Financiar duhet të sigurohet se prezantimi i 
tyre në PFV të jetë i saktë. Po ashtu, të 
komunikojë me Departamentin e Tatimit në 
Pronë, që obligimi i tatimit në pronë për 
pronat komunale dhe për ato që janë në 
përdorim nga Forcat shumëkombëshe 
paqeruajtëse të shlyhet.

Jane nis procedurat 
e permbarimit

Drejtoria e 
Financave

Pjesereisht
 e zbatuar


