




KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. Protokolit:  

Data: 08.02.2023 

Për: Anëtaret e Komitetit për Politikë dhe Financa – KPF 

 

FTESË 

Të nderuar anëtar/e 

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

do të mbahet me dt. 16.02.2023 (Enjete), ora: 11:00, në sallën e Komitetit për Politikë dhe 

Financa. 

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

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

RENDI I DITËS 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Procesverbalit të KPF-së dt. 13.01.2023. 

3. Raporti vjetor i punës së Zyrës për Komunitete dhe Plani i punës për vitin 2023. 

4. Raporti informativ mbi inspektimin e ndërtimeve. 

5. Raporti i punës se kryetarit të Komunës nga viti paraprak. 

6. Shqyrtimi dhe miratimi në parim për dhënie në diskutim publik të Draft – Rregullorës 

Komunale për Taksa dhe Tarifa. 

7. Informatë mbi realizimin e Planit të Prokurimit për vitin paraprak. 

8. Informatë mbi procesin e legalizimit të objekteve. 

9. Shqyrtimi i raportit monitorues për zbatimin e qellimeve dhe objektivave nga PZHK, PU dhe 

PRR për vitin paraprak. 

10. Shqyrtimi dhe miratimi në parim për dhenje në diskutim publik të Draft – Rregullorës për 

menaxhimin e mbeturinave.  

 

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

siç jan pranuar. (Për tu dorëzuar të Sekretari jo më vonë se të Merkurën, me dt.15.02.2023).  

                                                                                                  KRYESUESI I KPF-së 

                                                                                                    z. Rexhep Kurtbogaj 
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KUVENDI I KOMUNËS 

Nr.Prot:_______________/2023 

Data XX.XX.2023 
 

Në bazë të nenit 11 dhe nenit 12, paragrafi 2, pika c) të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje 

Lokale (GZ e RK, Nr. 28 e dt. 04 Qershor 2008), neni 8 të Ligjit 03/L-049 për Financat e 

Pushtetit Lokal (GZ e RK Nr. 27 e dt. 03 Qershor 2008), Ligji Nr.05/L-108 për  plotësimin dhe 

ndryshimin e Ligjit Nr.03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (GZ e RK Nr. 28 e dt. 03 Gusht 

2018) dhe të nenit 20 paragrafit 1.3 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës së Pejës I.Nr.01-016/01-

413431 i dt.30.Shtator.2020, Kuvendi i Komunës në mbledhjen e mbajtur me datë XX.cc.20203, 

miraton këtë:  

 

 

PROJEKT- RREGULLORE NR.XX/2023 

PËR 

TAKSA KOMUNALE 

 

KAPITULLI I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e aktiviteteve të cilat i nënshtrohen taksës komunale në 

Komunën e Pejës (këtu e tutje “Komuna”), lartësinë e taksave komunale, përcaktimin e 

kategorive të liruara nga kjo taksë dhe përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve 

kundërvajtëse për shkeljet e dispozitave të kësaj Rregulloreje. 

 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të obligueshme për të gjithë personat fizik dhe juridik që 

nëpërmjet ndonjë aktiviteti të zhvilluar obligohen të paguajnë taksë komunale të përcaktuar me 

këtë Rregullore si dhe për të gjitha njësitë e Komunës që zbatojnë dispozitat e kësaj Rregulloreje.  

 

Neni 3 

Përkufizimet 

 

1.Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë këto kuptime: 

1.1. Taksë komunale – nënkupton shumën fikse dhe të pakthyeshme të pagesës sipas 

dispozitave të kësaj Rregulloreje, që paguhet nga personat juridik dhe fizik autoriteteve të 

Komunës në mënyrën e paraparë në këtë Rregullore, në emër të: 

1.1.1. Lëshimit të certifikatave dhe dokumenteve tjera zyrtare të lëshuara nga Komuna; 
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1.1.2. Shërbimeve administrative të pranuara nga Komuna; 

1.1.3. Pronësisë së mjeteve motorike në territorin e Komunës; 

1.1.4.  Ndërtimit, rrënimit të objekteve dhe ndërhyrjeve në infrastrukturë komunale në territorin e 

Komunës; dhe 

1.1.5. Shfrytëzimit të objekteve, hapësirës apo të mirave tjera publike në territorin e Komunës. 

2. Taksa qendrore – nënkupton taksat që përcaktohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës, të 

cilat mblidhen nga Komuna; 

3. Vit fiskal – nënkupton periudhën nga data një (1) janar deri më datën tridhjetë e një (31) janar 

të njëjtit vit;  

4. Gjobë- nënkupton sanksionin kundërvajtës që i shqiptohet personave juridik dhe fizik për 

shkeljen e dispozitave të kësaj Rregulloreje; 

5. Person – nënkupton personin fizik dhe juridik; 

6. Person fizik – nënkupton personin fizik jo afarist që nuk ka të regjistruar aktivitet biznesi; dhe 

personi fizik afarist që ka të regjistruar biznes në bazë të legjislacionit në fuqi dhe që zhvillon 

aktivitet të rregullt afarist; 

7. Person juridik – nënkupton një shoqëri ose një organizatë tjetër biznesi që ka statusin e një 

personi juridik sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare dhe çdo legjislacion tjetër të 

aplikueshëm në Kosovë; 

8. Shoqëri Tregtare – nënkupton termin e përgjithshëm që përfshin çfarëdo lloji të shoqërisë 

tregtare të themeluar në Kosovë sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo ndonjë ligji tjetër.  

 

KAPITULLI II 

KORNIZAT E PËRGJITHSHME TË TAKSAVE KOMUNALE 

 

Neni 4 

Parimet e përgjithshme të taksave komunale  

 

1.Të gjitha taksat komunale përcaktohen me këtë Rregullore dhe me ndonjë Rregullore tjetër 

komunale. 

2.Të gjitha taksat komunale përcaktohen marrë parasysh parimin e mosdiskriminimit dhe të 

proporcionalitetit, sipas dispozitave ligjore në fuqi.  

3.Taksat komunale që rezultojnë si pasojë e ndonjë veprimi apo shërbimi të kryer nga organet e 

Komunës, bazohen në koston e atij veprimi që i është shkaktuar Komunës. 

4.Asnjë taksë komunale që nuk është e përcaktuar me këtë Rregullore apo në ndonjë Rregullore 

tjetër komunale nuk mund të kërkohet që të paguhet. 

 

Neni 5 

Pagesa e taksave komunale 

 

1.Të gjitha pagesat e taksave komunale që duhet të kryhen sipas dispozitave të kësaj 

Rregulloreje, bëhen sipas shumave të përcaktuara në këtë Rregullore dhe paguhen në valutën 

euro (€). 

2.Të gjitha pagesat mbi dhjetë (10 €) euro bëhen nëpërmjet bankave apo institucioneve 

financiare të licencuara, nëpërmjet një urdhërpagesë të pranuar nga zyrtari përkatës komunal, në 

xhirollogarinë e Komunës të përcaktuar me vendimin e Kryetarit të Komunës. 

3.Të gjitha pagesat deri në dhjetë (10 €) euro bëhen pranë institucioneve përkatëse komunale. 

4. Për pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni, Komuna lëshon vërtetim përkatës. 
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5.Të gjitha pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni dhe pagesat e bëra nëpërmjet 

kioskave elektronike (e-kiosku), deponohen në xhirollogarinë e Komunës deri në fund të ditës së 

pranimit.  

 

Neni 6 

Lirimet nga taksat komunale 

 

1.Të gjitha kategoritë e liruara nga pagesa e taksave komunale sipas dispozitave të kësaj 

Rregulloreje, përcaktohen me këtë Rregullore. 

2.Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore, personat që 

përfitojnë nga ky lirim ofrojnë dokumentacionin përkatës që dëshmon përkatësinë e tyre për të 

përfituar nga lirimet. 

3.Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore zyrtari përgjegjës i 

Komunës ia bashkëngjit lëndës shkresën me bazën ligjore për lirim nga pagesa. 

4.Nëse ndonjë procedura ku kërkohet pagesa e taksave komunale është filluar me kërkesë të më 

shumë se një personi, ku jo të gjithë janë të liruar nga pagesa e taksave komunale, atëherë taksa 

komunale paguhet nga ai person i cili nuk është i liruar nga pagesa. 

 

 
1. DREJTORIA E ADMINISTRATËS 

Neni 7 

Nr. Tarifor 1 

Dokumente zyrtare 

 

1. Kërkesa, parashtresa, propozime të ndryshme 

etj…………………………………………………….0.00 € 

2. Vërtetim për lehtësim në tatim për punëtorët qe punojnë në botën e jashtme…...5.00 € 

3. Vërtetim për vizitë familjare nga bashkatdhetarët QSHQ…………………………….........3.00 € 

4. Fotokopja e dokumenteve private (Kopjimi)…………………………………………………….0.10 € 

5. Shërbimet jashtë selisë së organit për shërbime të veçanta……………………………....0.00 € 

Neni 8 
Nr. Tarifor 1/2 

Certifikatat – Vërtetimet 
 

1. Regjistrimi në RL, RV, RB dhe RSH (Hera e pare)……………………………………………...1.00 € 

2. Përshkrimi i faktit nga BJ në RL, RK dhe RV (Hera e pare)………………………………...1.00 € 

3. Lidhja e kurorës në zyre oficiele……………………………………………………………………10.00 € 

4. Lidhja e kurorës në zyre oficiele me shtetas të huaj………………………………………..30.00 € 

5. Lidhja e kurorës jashtë objektit……………………………………………………………………..70.00 € 

6. Lidhja e martesës jashtë objektit me shtetas të huaj…………………………………….…70.00 € 

7. Lidhja e kurorës jashtë orarit të punës me shtetas të huaj në zyre…………………..50.00 € 

8. Lidhja e kurorës jashtë orarit të punës në zyrën oficiele…………………………………50.00 € 

9. Lëshuarja e certifikatave të dyta etj. Nga RL, LK, RV, RB dhe RSH………………….…..1.00 € 

10. Vërtetimi mbi statusin martesor……………………………………….……………………………..2.00 € 

11. Deklaratë e bashkësisë familjare…………………………………………………………….…….….2.00 € 

12. Lëshuarja e vërtetimit nga arkiva………………………………………………………………….…1.00 € 

13. Përpilimi i dëshmisë së vdekjes për trashëgimi………………………………………….……..5.00 € 

14. Vërtetime tjera nga Regjistri civil…………………………………………………………….……....1.00 € 

15. Kompletim i dokumenteve për  Fitim - lirim nga shtetësia……………………..…..……10.00 € 
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16. Leje për varrim të kufomës…………………………………………………………………….…….….1.00 € 

17. Gjobat për paraqitje të lindjes pas afatit të rregullt……………………………………..…..30.00 € 

18. Gjobat për paraqitje të vdekjes pas afatit të rregullt……………………………………..…50.00 € 

19. Gjobat për kryerjen e varrimit pa lejen e ZKGJC/ZV-it……………………………….…....30.00 € 

20. Aktvendimi për përmirësimin e germëzimit të emrit dhe mbiemrit…………….….....5.00 € 

21. Aktvendimi për ndërrimin e emrit dhe mbiemrit……………………………….………..….20.00 € 

22. Aktvendimi për regjistrimin me vonesë në RL, RV…………………………………..…..…....5.00 € 

23. Lëshuarja e certifikatave RL, RM, RV dhe nënshtetësisë përmes internetit….…..…1.00 €  

24. Lëshuarja e vërtetimeve për bashkësi lokale………………………………………………..…..1.00 € 

Nga pagesa e taksës me numër tarifor 1/2  nën pikat 3, 9, 10, 11, 12, 14 dhe 16, në kategorinë 
LIROHEN këto kategori: 
- Familjet e dëshmorëve 

- Invalidët e luftës 

- Familjet me Asistencë Sociale 

- Pensionistët 

- Personat me aftësi të veçanta 

- Familjet me asistencë lirohen edhe nga pikat nën numrat tarifor 17 dhe 18. 

- Te lirohen nga te gjitha taksat administrative femijet e braktisur per regjistrim ne 

mevonshem 

- Te lirohen te gjithe femijet qe jane nen kujdestari te Organi i Kujdestarise ne regjistrim te 

mevonshem 

 

 

 

II. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA  

 

Neni 9 

Taksat për regjistrimin e automjeteve 

 

1. Për automjete deri në 3.5t                                                                                       10 € 

2. Për automjete mbi 3.5t                                                                                         20 € 

  

III. DREJTORIA PËR PUNË KOMUNALE DHE SHËRBIME TEKNIKE 

 

Neni 10 
 

Numri i  
tarifës dhe 
ngarkesës 

 

Shërbimet/Aktivitetet 

 

 
Shuma në    

€uro 

                                         

 

10/1 

Lejet për ndërhyrje në infrastrukturë dhe hapësirë tjetër publike 

(personi fizik apo juridik) 

 

10/1.1 Leja për prerjen e asfaltit në rrugë dhe trotuare për 1 m2 (personi fizik dhe  

Juridik). 

40.00 € 

 

10/1.2 Leja për shuarjen e asfaltit në rrugë dhe trotuare (depërtim nëntokësor)  

për 1 m1. 

          3.00 € 

10/1.3 Leja për prerjen e rrugëve dhe trotuareve të rregulluara me kubza betoni, 

betoni dhe hapësirave të gjelbërta 1m2. 

20.00 € 
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10/1.4 Leja për prerjen e rrugëve dhe trotuareve të pa kategorizuara gjendja me  

zhavorr 1m2. 

5.00 € 

   

 

10/2 

Lejet për ndërhyrje në infrastrukturë dhe hapësirë tjetër publike për 

ndërmarrjet publike të cilat ofrojnë shërbime publike për qytetar 

       

 

10/2.1 

Leja për prerjen e asfaltit në rrugë dhe trotuar  për 1m2, ne rastet kur  

rregullimi i hapësirës se dëmtuar behet nga kompania publike dhe private  

të cilat ofrojnë shërbime publike në lëmin e: ujësjellësit dhe kanalizimit,  

elektoenergjetikës dhe telekomunikimit. 

    

   3.00 € 

 

10/2.2 

Leja për prerjen e rrugëve dhe trotuareve të rregulluara me bubëza, betoni 

dhe beton për 1m2,  në rastet kur rregullimi i hapësirës së dëmtuar bëhet                

nga kompania publike dhe private të cilat ofrojnë shërbime publike në  

lëmin e: ujësjellësit dhe kanalizimit, elektoenergjetikës dhe  

telekomunikimit. 

 

3.00 € 

 

10/2.3 

Leja për prerjen rrugëve dhe trotuareve të pa kategorizuara (me zhavorr)  

për 1m2, në rastet kur rregullimi i hapësirës së dëmtuar bëhet nga  

kompania publike dhe private të cilat ofrojnë shërbime publike në lëmin  

e: ujësjellësit dhe kanalizimit, elektoenergjetikës dhe telekomunikimit.. 

    

   3.00 € 

 

10/3 

Leje për shfrytëzimin e hapësirës publike tokësore, nëntokësore, 

ajrore për vendosjen e infrastrukturës elektrike, telekomunikimit etj. 

 

10/3.1 Shfrytëzimi i hapësirës publike në nëntokë me kabllo për energji  

elektrike, telekomunikim etj (tarifa  vjetore për 1 m1). 

0.05 € 

10/3.2 Shfrytëzimi i hapësirës publike ajrore, në shtylla me kabllo për energji  

elektrike, telekomunikim etj (tarifa vjetore  për 1m1). 

0.10 €    

10/3.3 Shfrytëzimi i hapësirës publike për vendosjen e shtyllave për kabllo të   

energjisë elektrike, telekomunikimit etj (tarifa  për 1m2). 

10.00 € 

 

10/3.4 

Shfrytëzimi i hapësirës publike ajrore për vendosjen e objekteve të  

përkohshme si mbikalime etj, për ndërlidhjen e objekteve private,  

industriale, biznesore etj (ngarkesa  vjetore për 1 m2) 

10.00 € 

 

10/3.5 Vendosja e antenave të operatorëve për telekomunikim për një antenë në  

hapësirë publike, ngarkesa  vjetore ZONA E PARË 

2,000.00 € 

 

10/3.6 Vendosja e antenave të operatoreve për telekomunikim për një antenë në  

hapësirë publike, ngarkesa  vjetore ZONA E DYTË  

1,500.00 € 

10/3.7 Vendosja e antenave të operatoreve për telekomunikim për një antenë në  

hapësirë publike, ngarkesa  vjetore ZONA E TRETË 

 

1,000.00 € 
   

 

10.4 

Leje për vendosjen (para dyqaneve), të mjeteve/aparateve për  

akullore, frigorifer, të kafesë dhe mjetet tjera të ngjashme, 

maksimum 1.5m
2
 për 1 njësi (ngarkesa mujore) 

 

10/4.1 Zona e I-rë për 1 njësi       15.00 € 

10/4.2 Zona e II-të për 1 njësi 10.00 € 

10/4.3 Zona e III-të për 1 njësi         7.00 € 
   

 

10.5 

Vendosja e objekteve statike në hapësirën publike (gjenerator,  

bankomate dhe objekte tjera për çfarë do aktiviteti afarist) ngarkesa  

vjetore për 1m
2 

 

10/5.1 Zona e I-rë 200.00 € 

10/5.2 Zona e II-të        150.00 € 
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10/5.3 Zona e III-të       100.00 € 
   

 

10/6 

Vendosja e stendave të hapura dhe lëvizëse për promovimin,  

reklamimin  apo çfarë do aktiviteti afaristë – ngarkesa  ditore në m
2  

 

10/6.1 Zona e I-rë 3.00 € 

10/6.2 Zona e II-të 2.00 € 

10/6.3 Zona e III-të 1.00 € 

 

10/6.4 

Leje për shfrytëzimin e hapësirës publike nga ana institucioneve, OJQ–ve,  

etj, që kanë për qëllim zhvillimin e aktiviteteve jo firimprurëse,  

vetëdijesese dhe të ngjashme: 

Zona I, II dhe II   

 

0.00 €uro 

   

 

10/7 

Lejet për bllokimin e përkohshëm, të pjesshëm apo të plotë, të  

sipërfaqes publike (rrugës, trotuarit etj)  gjatë aktiviteteve të 

ndërtimit si dhe çfarëdo aktiviteti afarist  (për kamion, pompa të  

betonit, kamionë auto-mikser), apo ngarkim/shkarkimit të mallrave  

 

10/7.1 Leje për bllokimin e përkohshëm (të pjesshëm apo të plotë), të 1 shiritit 

rrugor apo trotuarit 0-2 orë  

15.00 € 

10/7.2 Leje për bllokimin e përkohshëm (të pjesshëm apo të plotë), të 1 shiritit 

rrugor apo trotuarit 2-6 orë 

20.00 € 

10/7.3 Leje për bllokimin e përkohshëm të (të pjesshëm apo të plotë), 1 shiritit  

rrugor apo trotuarit 6-12 orë 

25.00 € 

10/7.4 Leje për bllokimin e përkohshëm të rrugës 0 – 2 orë 35.00 € 

10/7.5 Leje për bllokimin e përkohshëm të rrugës 2 – 6 orë 60.00 € 

10/7.6 Leje për bllokimin e përkohshëm të rrugës 6 – 12 orë 80.00 € 

10/7.7 Leje për ndaljen e përkohshme në rrugë apo trotuar, maksimum 15 minuta  

për ngarkim/shkarkim të mallrave – (Tarifa mujore për 1 automjet)  

10.00 € 

 

10/7.8 

Leje për ndaljen e përkohshme në rrugë apo trotuar, për kryerjen e punëve  

apo sanimin e defeketeve për kompanitë e kontraktuara nga komuna për  

realizimin projekteve komunale, ndërmarrjet publike dhe private të cilat  

ofrojnë shërbime publike në lëmin e: ujësjellësit dhe kanalizimit,  

elektoenergjetikës dhe telekomunikimit. 

 

0.00 € 

   

 

10/8 

Leje për qarkullim e automjeteve të rënda motorike, mbi 5 ton, në 

rrugët ku  është i ndaluar qarkullimi i automjeteve në fjalë.  

(Kjo leje lëshohet vetëm në rastet kur një gjë e tillë është e domosdoshme) 

 

10/8.1 Rruga “Mbretëresha Teutë” dhe sheshi “Skënderbeu”, “Çarshia e gjatë”,  

 leje për një automjet, 1 deri në 3 ditë 

20.00 € 

10/8.2 Rruga “Mbretëresha Teutë” dhe sheshi “Skënderbeu”, “Çarshia e gjatë”,  

leje për një automjet, 4 deri në 15 ditë 

35.00 € 

10/8.3 Rruga “Mbretëresha Teutë” dhe sheshi “Skënderbeu”, “Çarshia e gjatë”, 

 leje për një automjet, 16 deri në 30 ditë 

50.00 € 

10/8.4 Në të gjitha rrugët tjera në komunë leje për një automjet, 1 deri 3 ditë 5.00 € 

10/8.5 Në të gjitha rrugët tjera në komunë leje për një automjet, 4 deri 15 ditë 10.00 € 

10/8.6 Në të gjitha rrugët tjera në komunë leje për një automjet, 15 deri 30 ditë 15.00 € 

10/8.7 Leja për vendosjen e materialit ndërtimor në hapësira publike për 1 m2  

(ngarkesa  mujore). 

1.50 € 

   

10/9 Parkingjet e rezervuara në hapësirën publike me kohëzgjatje   
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për 1 vit 

10/9.1 Zona e I-rë  - për një parking   300.00 € 

10/9.2 Zona e II-të – për një parking  200.00 € 

10/9.3 Zona e III-të – për një parking   100.00 € 
   

 

10/10 

Leje për shfrytëzimin e hapësirave publike që shfrytëzohen për lojëra 

argëtuese cirk etj 

 

 Shfrytëzimi nga 1 deri 5 ditë  

10/10.1 Zona II-të për 1 m2 0.12 € 

10/10.2 Zona e III-të për 1 m2 0.10 € 

 Shfrytëzimi nga 6 deri 10 ditë  

10/10.3 Zona e II-të për 1 m2 0.10 € 

10/9.4 Zona e III-të për 1 m2 0.08 € 

 Shfrytëzimi nga 11 deri 30 ditë  

10/10.5 Zona e II-të për 1 m2 0.07 € 

10/10.6 Zona e III-të për 1 m2 0.04 € 
   

10/11 Pëlqim për plotësimin kushteve teknike për kyçjen - qasjen në rrugë.   40.00 € 
   

10/12 Referenca për punë të kryera nga kompanitë e kontraktuara nga komuna. 10.00 € 
   

 

 

 

IV. DREJTORIA PËR ÇËSHTJE PRONËSORE  DHE JURIDIKE  
 

 

Neni 11  
Tarifat për ekspozimin dhe vendosjen e përkohshme të reklamave/ekraneve LED në hapësira 

publike 

Nr 

Tarifor 

           Përshkrimi i Reklames                                                                         çmimi për m2 

1 Vendosja e ekranave LED për 1metër katror me shfrytëzim të energjisë 
elektrike prej anës së Komunës (ndriçimit publik)    

        250 € / m2 

   (tarifë vjetore) 

2 Vendosja e ekranave LED për 1metër katror me shfrytëzim të energjisë 
elektrike të operatorit që e vendos ekranin    

120 € / m2 

   (tarifë vjetore) 

3 Panot Reklamuse me ndriçim public  60 € / m 2 

4 Pano Reklamuse me ndriqim privat  30 € / m 2 

5 Pano Reklamuse pa ndriqim   30 / m 2  

6  Pano Reklamuse pa ndriqim ne shtyllat e ndriqimit public  35 € / m 2 

7 Pano reklamuse pa ndriqim e vendosur ne prone private  20 € / m2 

8 Muralet të vendosura në ndëtesa  20 € m2 
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Nr.Tarifor 11 /9 

 

Kopenzimi  hapsires ndërtimore në shfrytëzim të përkoshëm 

 

Kompenzimi për tokën ndërtimore të cilën DÇPJ e jep në shfrytëzim të përkoshëm në emer të 

Çeras e më qëllim të vendosjes së objekteve të përkoshme paguhet për tërë afatin sa zgjatë 

kontrata dhe atë: për objektet e përkoshme në të cilat ushtrohet veprimtarija dhe shërbimi zejtar, 

ekonomik, professional dhe të ngjashme si dhe për të shitur mallin industrial, lartësija e 

kompenzimit varet nga pozita e tokes, prej zonës në të cilen gjendet objekti. 

 

Ngarkesa është mujore për m2 pagesa bëhet paraprakisht për një vit të gjdo viti vijus.  

Zona I ( parë )  ………………………………………………….  2 € /  m 2 

Zona II( dyt )     …………………………………………………  1.5 € / m2 

Zona e III (tret)     ………………………………………………..1  € / m2 

Zona e IV (katert )………………………………………………..0.50 € / m2 

 

 

Nr.Tarifor 11 /10 

Për kioskat ngarkesa është vjetore :pagesa bëhet per një (1) vit vijues : 

 

Zona e I   ( parë )  ……………………………………………100 € 

Zona e II ( dyte )        …………………………………………80 € 

Zona e III (trete)            …………………………………………60 € 

Zona e IV (katert )       …………………………………………50€ 

 

 

Nr.Tarifor 11 /11 

 

Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës për vendosjne e tavolinave ne baze mujore,pagesa bëhet 

për muajt( Maj, Qershor, Korrik ,Gusht dhe Shtator) dhe ate me se largu deri me 30 qershor të 

vitit vijues: 

Zona e I  ( parë )  …………………………………………… 7 € Një tavolinë me 4 karriga 

Zona e II ( dyte )      …………………………………………… 5 € Një tavolinë me 4 karriga 

Zona e III (trete)       …………………………………………… 3 € Një tavolinë me 4 karriga 

Zona e IV(katert )   …………………………………………… 1 € Një tavolinë me 4 karriga 

 

Tavolinat  e vendosura ne pronen private janë pa pagesë. 

Tavolinat kur hapësira për tavolina mbulohet dhe përdoret edhe gjatë muajve(Tetor –

Prill)pagesa bëhët per 12 muaj sipas tarifave të përcaktuar në bazë te zones. 

 

Nr.Tarifor 11 /12 

 

Uzurpimi i paligjshem i prones paluajtëshme Komunale është veper penale dhe e 

ndëshkueshme dhe bazuar ne nenin 320 të Kodit Penal të Republikës se Kosoves ,ku 

parashihet denimi me  gjobe dhe burgim deri në 3 vjet. 
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Nr Tarifor 11/13 

Banesat të cilat janë prone Komunale e të cilat janë të dedikuara për raste Sociale. 

 

Përcaktimi i qeras për banesat të cilat janë të Komunes se Pejës sipas formules  

 

Qjm = Vb x 0.04/12  

 Vlera vjetore nuk duhet të jetë më shum se 4 % e vleres së baneses në treg. 

Qjm jo profitabile mujore. 

 

 

Vërejtje: 

Ne rastet kur pages e përgjithshme për shfrytëzimin e hapësires publike ,pagesa e qirasë ,pagesa 

e hapësirave reklamuese ,apo pagesë për shfrytëzimin e përkohshëm dhe të gjitha pagesat  tjera 

për shfrytëzmin e e pronës komunale e tejkalojnë vleren vjetore 2,000.00 € atëhëre mundësohet 

pagesa me 2 (dy) këste. 

  

Dispozitat ndëshkuese: 

Për mos permbushje të obligimeve nga numri tarifor 16/1 deri 16/12 parashihet gjobë prej 100.00 

€ deri në 2,500.00 € varësisht nga numri tarifor dhe obligimii shfrytëzuesit apo revokimi i 

vendimit për shfrytëzmin e hapësires publike dhe largimin e objekteve në pronën komunale. 

 

 

 

 

V. DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI  

 

Neni 14 

Tarifat për shërbimet profesionale në zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve dhe lëshimin e 

lejeve për prerje në pyjet publike dhe private  

 

1. Për zgjedhjen, damkimin, dhe lëshimin e lejeve për prerjen e trungjeve të klasifikuar si 

asortiment teknik (industrial) dhe për trungjet e klasifikuar si dru për djegie, do të zbatohen 

tarifat si vijonë: 

1.1. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru teknik               3 €/m3 

1.2. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të vogël 

se 7 m3 (me qëllim të përdorimit për nevoja shtëpiake)                                  1.50 €/m3   

1.3. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të madh 

se 7 m3                                                                                                             2 €/m3  

 

Neni 15 

Tarifat e përgjithshme 

 

1. Vlerësimi i dëmit të pyjeve, vreshtave, pemishteve dhe pasurive tjera bujqësore         0 € 

2. Certifikata për prodhues bujqësorë nga lëmi e bujqësisë dhe hidroekonomisë         0 € 
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Neni 16 

Taksat për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

 

1. Shuma e pagesës për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore varet nga klasifikimi i tokës 

përkatëse, si në vijim: 

1.1. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 1-4                          1 € / m2 

1.2. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 5-6           0.75 € / m2 

1.3. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 7-8          0.50 € / m2 

2. Nëse ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore është bërë në pajtim me planin hapësinor, do të 

zbatohet kompensimi në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. 

3. Për ndërrim të përkohshëm të destinimit duhet të paguhet kompensimi 20% për metër katror 

sipas klasifikimit së përcaktuar në tarifat bazë në paragrafin 1 të këtij neni. 

4. Lartësia e kompensimit është përcaktuar sipas Udhëzimit Administrativ të MBPZHR Nr. 

41/2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore.  

 

Neni 17 

Shfrytëzimi i kullotave dhe lartësia e taksës 
 

1.Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullosave është përcaktuar me Udhëzimin Administrativ 

për Shfrytëzimin e Kullosave.  

2.Kullotat publike jepen në shfrytëzim me kontratë të lidhur në mes organit përgjegjës për 

menaxhimin e kullotave dhe personave të interesuar për marrjen e kullotave në shfrytëzim.  

3.Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullotave caktohet në bazë të llojit dhe kategorisë së 

bagëtisë. Taksa për shfrytëzimin e kullotave publike është 1.20 Euro për njësi blegtorale (NB). 

Tabela e mëposhtme paraqet njësitë blegtorale sipas llojit të bagëtisë dhe lartësinë e taksës për 

kokë të bagëtisë:  

 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

1. Gjedhet mbi një vit 1 1.20 

2. Viçat 0.45 0.54 

3. Delet 0.18 0.22 

4. Qengjat 0.1 0,12 

5. Kuajt dhe Gomarët  1 1.20 

6. Dosat  0.5 0.60 

7. Derrat  0.3 0.36 

8. Rosat 0.014 0.02 

  

Neni 18 

1.Paisja me pelqim per eksploatim te zhavorit behet sipas Planit Zhvillimor Komunal, nje 

pelqim i tille behet vetem ne zonat ku e ka percaktuar PZHK. 

 

 

VI. DREJTORIA PËR INSPEKTORAT  

 

Neni 19 

 

1. Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik     0 € 
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2. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banim individual                                0 €

  

3. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banime kolektive, me afarizëm, etj.       0 €                                            

 

4. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet publike dhe private, ku investitor është 

Komuna e Pejës                                                                                                                   0 €         

          

5. Pëlqime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë             0 €

  

6. Kërkesë për asgjësim mallrash              20 € 

7. Pëlqim rreth plotësimit të kushteve minimale teknike të bizneseve individuale dhe shoqërive 

tregtare                          15 € 

           

 

 

 

 

VII. DREJTORIA PËR KADASTËR DHE GJEODEZI 

 

Neni 20 

Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 

 

1.Tarifat e mëposhtme janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr. 

09/2020 për tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme, 

Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr. 12/2019 për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës, si dhe 

Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr. 11/2019 për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së 

ndërtesës.  

 

2. Informatat nga sistemi i informacioneve kadastrale për tokën në Kosovë   

2.1. Vërtetim që personi fizik ose juridik nuk posedon prona  3 € 

2.2. Certifikata e pronësisë (deri në dhjetë faqe shënime të shtypura)  4 € 

2.3. Certifikata e pronësisë (mbi dhjetë faqe shënime të shtypura) 20 € 

2.4. Kopja e planit   4 € 

2.5. Kopje në formatin A3 me ortofoto (bardhë e zi)  4 € 

2.6. Kopje në formatin A3 me ortofoto (kolor)  5 € 

2.7. Historiati për një njësi kadastrale 20 € 

2.8. Vërtetime të ndryshme (për raste sociale pa pagesë)   5 € 

3. Baza Gjeodezike  

3.1. Pikat trigonometrike (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)   5 € 

3.2. Pikat lidhëse (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   4 € 

3.3. Pikat poligonale (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   3 € 
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3.4. Pikë e nivelimit (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)     5 € 

3.5. Pikat në linjë (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     2 € 

3.6. Pikat e detajit (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     1 € 

4. Të dhënat në formë digjitale   

4.1. Parcela në format digjital deri në 1 ha, për një njësi     10 € 

4.2. Parcela në format digjital mbi 1 ha deri në 2 ha, për një njësi     20 € 

4.3. Parcela në format digjital mbi 2 ha deri në 5 ha, për një njësi     40 € 

4.4. Parcela në format digjital mbi 5 ha     60 € 

4.5. Ndërtesa në format digjital        5 € 

5.6. CD – kompakt disku (për parcela si dhe ndërtesa)   0.50 € 

5. Ndërrimi i kulturave të parcelave 

5.1. Ndërrimi i kulturës së një parcele pa matje gjeodezike     10 € 

5.2. Ndërrimi i kulturës së një parcele me matje bëhet sipas tarifave në pikat 5 dhe 6 të këtij 

neni. 

6. Ndarja e parcelave 

6.1. Ndarja e parcelës me sipërfaqe deri në 0.50 ha për një njësi 80 € 

6.2. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha për një njësi 90 € 

6.3. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha për një njësi 120 €  

6.4. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha për një njësi 140 € 

6.5. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 5 ha deri në 10 ha për një njësi 170 € 

6.6. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 10 ha për një njësi 300 € 

6.7. Ndarja e parcelës në zona urbane sipas planit urbanistik për një njësi 
150 € 

7. Bashkimi i parcelave  

7.1. Bashkimi i dy parcelave 80 € 

7.2. Për çdo parcelë tjetër në kufi 35 € 

7.3. Bashkimi i dy parcelave në zona urbane sipas planit urbanistik 150 € 

7.4. Për çdo parcelë tjetër në kufi 70 € 

8. Përcaktimi i kufijve të parcelave 
 

8.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  130 € 

8.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha   180 € 

8.3. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha   220 € 

8.4. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha   330 € 

8.5. Për çdo hektar tjetër 100 € 

8.6. Për një parcelë urbane sipas planit urbanistik 300 € 

9. Ri-rregullimi i kufijve të parcelave  

9.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 80 € 

9.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 50 ha deri në 1 ha 100 € 

9.3. Për çdo parcelë tjetër mbi 1 ha 100 € 

10. Punët e veçanta gjeodezike sipas kërkesave të palëve  
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10.1. Identifikimi i njësive kadastrale në zyre  10 € 

10.2. Identifikimi i njësive kadastrale në terren 30 € 

10.3. Konsulta profesionale (për orë) 10 € 

10.4. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekt 

individual 
1 €/m2 

10.5. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekte 

banimi kolektiv apo afarist  
1.50 €/m2 

11. Matja e ndërtesave 

11.1. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) deri në 100 

m² 
100 € 

11.2. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) mbi 100 m² 1 €/m2 

11.3. Matja e bazamentit të ndërtesave të banimit kolektiv 1.20 €/m2 

11.4. Matja e bazamentit të ndërtesave banesore / afariste  1.50 €/m2 

11.5. Matja e bazamentit të ndërtesave qeveritare dhe publike  1 € m2 

11.6. Matja e bazamentit të ndërtesave sportive  1 €/m2 

11.7. Matja e bazamentit të ndërtesave kulturore dhe fetare  0.50 € m2 

12. Matja e pjesëve të ndërtesave 
 

12.1. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta deri në 75 m², për njësi 
80 € 

12.2. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta mbi 75 m² 
1.20 €/m2 

12.3. Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri 

në 75 m², për njësi 
110 €  

12.4. Ndarje e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri 

mbi 75 m² 
1.50 €/m2 

13. Regjistrimi i pronësisë në bazë të vlerës së transaksioneve  

13.1. Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 €  30 € 

13.2. Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € deri në 50,000 €  50 € 

13.3. Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € deri në 100,000 €  70 € 

13.4. Për vlerën e transaksionit prej 100,001 € deri në 200,000 €  90 € 

13.5. Për vlerën e transaksionit prej 200,001 € deri në 500,000 €  120 € 

13.6. Për vlerën e transaksionit prej 500,001 € deri në 1,000,000 €  240 € 

13.7. Për vlerën e transaksionit mbi 1,000,000 €  500 € 

13.8. Për vlerën e transaksionit që është vërtetuar para vitit 1999 50 € 

14. Regjistrimi i pronësisë në bazë të dokumentit mbi dhuratën  

14.1. 
Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për anëtarin e familjes                                                                                                                         30 € 

14.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për personin që nuk 

është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e pronës                                                                                          
80 € 

14.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës për dhurimin e pronës së paluajtshme, në të 
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cilën është caktuar vlera e pronës dhe dhuratëmarrësi nuk është anëtar i familjes, 

zbatohet tarifa sipas pikës 12 të këtij neni.  

15. Regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme  

15.1. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për 

personin që është anëtar i familjes (për çdo pronar)                                                                          
30 € 

15.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për 

personin që nuk është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e 

pronës 

 80  € 

15.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme, në të cilën është 

caktuar vlera e pronës dhe mbajtësi nuk është anëtar i familjes, zbatohet tarifa sipas 

pikës 12 të këtij neni.   

16. Regjistrimi i pronësisë në bazë të titullit juridik të organeve administrative dhe gjyqësore  

16.1. Regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme apo të 

drejtave tjera sendore në bazë të vendimit të organit administrativ apo 

gjyqësor (për çdo pronar) 

30 € 

 

 

17. Regjistrimi i bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

17.1. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në bashkëpronësi apo pronësi të 

përbashkët për bashkëpronarin apo pronarin e përbashkët 
30 € 

17.2. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në pronësi të përbashkët për 

bashkëshortët 
30 € 

17.3. Tarifa për regjistrimin e njësisë kadastrale si pjesë e ndërtesës  22 € 

16.4. Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave kolektive në 

bashkëpronësi 
0 € 

17.5. Regjistrimi i hapësirave të përbashkëta si njësi të veçanta 0 € 

18. Regjistrimi i ndarjes së bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët  

18.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndarjes nga bashkëpronësia apo pronësia 

e përbashkët për secilin bashkëpronar që bëhet pronar individual 
30 € 

19. Regjistrimi i pronësisë apo posedimit në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 

bashkësisë familjare 

19.1. Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë (për çdo trashëgimtar) 10 € 

19.2. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë e cila rrjedh nga testameti 

(për çdo trashëgimtar) 
20 € 

19.3. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare për 

çdo anëtar të familjes që bëhet pronar 
20 € 

20. Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së paluajtshme 

20.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së 

paluajtshme për secilin pronar 
40 € 

21. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e hipotekës  
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21.1. Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 30,000 € 20 € 

21.2. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  30,001 € deri në 50,000 € 30 € 

21.3. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € deri në 100,000 € 60 € 

21.4. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  100,001 € deri në 200,000 € 90 € 

21.5. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  200,001 € deri në 500,000 € 120 € 

21.6. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  500,001 € deri në 1,000,000 € 240 € 

21.7. Kërkesë (kredia) në vlerë mbi 1,000,000 € 400 € 

21.8. Modifikimi i hipotekës së regjistruar 10 € 

21.9. Fshirja e hipotekës së regjistruar 0 € 

22. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e servitutit  
 

22.1. 
Regjistrimi i së drejtës së servitutit për secilën parcelë dominante apo 

person  
30 € 

22.2. Modifikimi i servitutit 10 € 

22.3. Fshirja e servitutit nga regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme 20 € 

 

23. Regjistrimi i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtje 

23.1. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi 

kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje deri në 

10 vite 

10 € 

23.2. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi 

kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 10 - 

40 vite  

30 € 

23.3. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi 

kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 40- 

99 vite 

50 € 

23.4. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje deri në 10 

vite për çdo njësi kadastrale 
10 € 

23.5. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje mbi 10 

vite për çdo njësi kadastrale 
20 € 

24. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e barrave dhe ngarkesave tjera  

24.1. Regjistrimi i masës së sigurisë (masa e përkohshme) ku procedura 

gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr më kërkesë private 
50 € 

24.2. Regjistrimi apo modifikimi i masës së sigurisë (masës së përkohshme) kur 

procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr sipas detyrës 

zyrtare 
0 € 

24.3. Regjistrimi i vërejtjes sipas Ligjit për Regjistrin e të Drejtave të Pronës së 

Paluajtshme 
40 € 

24.4. Regjistrimi i ndalesës nga përmbaruesi privat apo gjykata në procedurë 

përmbarimore për secilën njësi kadastrale 
30 € 

24.5. Regjistrimi i vërejtjes të mbajtësit të pronës së paluajtshme në momentin e 

lidhjes së kontratës mbi mbajtjen e përjetshme 
20 € 

24.6. Modifikimi i barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 

 
10 € 
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24.7. Fshirja e barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 

 
0 € 

24.8. Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme të cilat nuk janë të 

përfshira me dispozitat e Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2020 

 

50 € 

25. Korrigjimi i të dhënave kadastrale  

25.1. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar gabim 

si pasojë e dokumentacionit të dorëzuar nga pala 
30 € 

25.2. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar si 

pasojë e gabimit të zyrtarëve të ZKK apo AKK 
0 € 

25.3 Korrigjimi i numrit identifikues “KCID” në numrin personal të pronarëve 0 € 

26. Shërbimet administrative  

26.1. Regjistrimi, ndërrimi (bartja) apo fshirja e poseduesit të ri apo të drejtave 

mbi paluajtshmëritë 
20 € 

 

 

 

 

 

VIII. DREJTORIA E URBANIZMIT DHE MBROJTJE TË MJEDISIT  

 

Neni 21 

Taksat për leje ndërtimi, rrënimi, dhe rritje të densitetit 

 

Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe 

tarifat për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Pejës paraprakisht i miratuar nga 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

 

Neni 22 

Taksat për ndikim në infrastrukturë 

 

1. Çdo person që ndërton një ndërtesë të re apo rehabiliton substancialisht një ndërtesë 

ekzistuese, me anë të së cilës ndikohet drejtpërdrejtë infrastruktura komunale dhe ky veprim 

kërkon krijimin, përmirësimin, riparimin, apo zgjerimin e kësaj infrastrukture, paguan taksë 

komunale për ndikim në infrastrukturë. 

2. Taksa komunale për ndikim të infrastrukturë përcaktohet bazuar në listën e shpenzimeve për 

llojet e ndryshme të infrastrukturës, si në vijim: 

2.1. Gropime në rrugë 

2.2. Vendosja e gypave të ujësjellësit, kanalizimit 

2.3. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga KEDS 

2.4. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga Telekom, Vala, Ipko 

2.5. Shtrirja e rrjetit kabllovik nga operatorë të ndryshëm 

2.6. Rregullimi i parqeve, shesheve të qytetit 

2.7. Asfaltimi i rrugëve 

2.8. Shtrimi i trotuareve, rrugëve me kubëza 

2.9. Rregullimi-revitalizimi i urave të qytetit 

2.10 Dhënia e Pelqimeve për vendosjen e paneleve solare 
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3. Llogaritja e taksës komunale për ndikim në infrastrukturë bëhet në sipërfaqe bruto në metër në 

katror (m²) të objektit, sipas dokumentacionit teknik – projektit kryesor, për të cilin është dhënë 

miratimi dhe në bazë të të cilit lejohet ndërtimi. 

4. Pas vlerësimeve të bëra, Komuna lidh marrëveshje me shkrim me aplikuesin për lejes 

ndërtimore për ndërtimin e infrastrukturës. 

 

Neni 23 

Lirimi nga taksat e ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë, dhe rritjes së densitetit 

 

1. Nga pagesa e taksës të ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë dhe rritjes së densitetit 

janë të liruara kategoritë ndërtimore si në vijim: 

1.1. Ndërtimet të cilat financohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës; 

1.2. Ndërtimet të cilat financohen përmes donacioneve apo garantëve për interes të publikut në 

pajtim me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e financave publike; 

1.3. Ndërtimet e objekteve për banim individual (shtëpi deri 100 m2) të cilat ndërtohen 

ekskluzivisht me donacione, për përfituesit e skemës së ndihmës sociale;  

1.4. Ri-ndërtimet e ndërtimeve të shkaktuara si rezultat i luftës, trazirave shoqërore ose forcës 

madhore, dhe; 

1.5. Ndërtimet e objekteve arsimore, kulturore, fetare, sportive, shëndetësore, si dhe qendrat 

rekreative, që ndërtohen me mjete buxhetore, me investime të komunitetit apo me donacione, si 

dhe objektet tjera që ndërtohen nga donatorë vendor ose të huaj dhe që janë të interesit të 

përgjithshëm. 

Neni 24 

Taksa për rregullimin e tokës ndërtimore 

 

Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe 

tarifat për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Pejës paraprakisht i miratuar nga 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

 

Neni 25 

Taksat për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale 

 

1. Për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale, aplikuesi duhet të paguajë:  

1.1 në vlerën investive të projektit deri në 25,000 Euro, paguhet tarifa në vlerë prej 50 Euro; 

1.2 në vlerën investive të projektit mbi 25,000 Euro, paguhet 0.2 % e vlerës investive të projektit.    
(vlerat e pagesës ne kuptim te nenit 21 te UA të MMPH Nr.04/2022 përcaktohen me Vendimit të Qeverisë) 

 

2. Kjo tarifë është përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr.04/2022 për 

pajisje me Leje Mjedisore Komunale.  

 

 

 

 

IX. DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK  

 

 

Neni 26 

Leje për kryerjen e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave 
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1.Licensë/Leje auto-taksi, pagesa vjetore                                                                    50 euro 

2.Licensë/Leje për operator taksi    pagesa vjetore                                                        250 euro 

3.Licensë/Leje për transport urban dhe urban-periferik pagesa vjetore                         150 euro 

4.Licensë/Leje për kryerjen e transportit rrugor të mallrave deri 12 ton.                       50 euro 

Operatoreve te lartcekur licensohen per 5 vite  
 

 

 

 

 

Neni 27 

Rendet e udhëtimit 

 

Vërtetimi, vazhdimi i rëndëve të udhëtimit në transportin publik të udhëtarëve urban dhe 

urban periferik, pagës për tri vite bëhet 0.5 euro për km për çdo nisje që aplikon dhe 5 euro 

paraqitja për aplikim.  

 

 

Neni 28  

Taksat për marrjen e pëlqimit/certifikatës për kryerjen e transportit publik të 

udhëtarëve dhe mallrave 

 

1. Për automjetet 5 (4+1) ulëse                                      10 euro 

2. Për automjetet transportuese/minibus dhe autobus                 25 euro 

3. Për automjetet transportuese të mallrave deri 12 ton                 15 euro 

 

 

Neni 29 

Vazhdimi i Licencës/Lejes për kryerjen e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave 

 

Taksat për vazhdimin e Licencës/Lejes për kryerjen e transportit publik të udhëtarëve dhe 

mallrave aplikohen sipas të njëjtave tarifave të nenit 9.  

 

 

Neni 30 

Taksat për Shërbimet në Qendrën Komunale të Regjistrimit të Bizneseve 

 

1. Taksat që aplikohen nga ARBK-QKRB për Shoqëritë Tregtare bazohen vetëm në llojin e 

shërbimit që ofrohet nga ARBK dhe nuk mund të bazohen në asnjë mënyrë në vlerën e 

qarkullimit apo në kapitalin e Shoqërisë Tregtare.  

 

2. Llojet e shoqërive tregtare të cilat janë të themeluara dhe ato që mund të themelohen në 

Republikën e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi i nënshtrohen pagesës së taksave si në vijim:  

2.1.Taksat për Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, Ortakëri të 

Kufizuar, Degë të Shoqërisë së Huaj Tregtare, dhe Kooperativë Bujqësore: 

2.1. Harmonizimi ose rifreskimi komplet i statutit ose memorandumit                                 5 €  

2.2. Regjistrimi fillestar i biznesit               0 €  

2.3. Kërkesa për shuarje të biznesit e shuarje njësisë                        0 €  

2.4. Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë                         5 € 
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2.5. Ndryshim dhe bartje emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit                                  5 €  

2.6. Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesit e Autorizuar, Drejtorët dhe Bordi i 

Drejtorëve)                              5 € 

2.7. Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit. Adresës së banimit të pronarët apo përfaqësueseve 

të Autorizuar dhe Numrit të telefonit të biznesit dhe emalit                                             5 € 

2.8. Ndërrim  i pronarëve dhe ndryshimi i kapitalit dhe vlerës së aksioneve                     5 €  

2.9. Ndryshimi i veprimtarive të biznesit                         5 €  

2.10.Ndërrimi i tipit të biznesit; bashkimi ose ndarja e Shoqërisë Tregtare                      5 € 

2.11. Ndërrimi i numrit të punëtorëve.                                                    0 €

  

2.12. Marrja e Certifikata duplikat  apo me datë të re                                  2 € 

2.13. Kërkesa për marrjen e vërtetimi  duplikat për shuarje të biznesit                      0 €  

2.14. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor dhe vërtetim që nuk ka biznes                1 € 

2.15. Vërtetimi (vulosja) e çdo kopjes autentike  për faqe                                        0.50 € 

2.16. Informatat, Historia e biznesit apo marrja e  fotokopjes së dokumenteve të biznesit për faqe    

0.20 €  

2.17. Lëshimi i Informatave në formë elektronike për 10KB (kilobajt) për faqe               0.50 € 

 

2.18.Taksat për Biznes Individual dhe Ortakëri të Përgjithshme: 

2.19. Regjistrimi fillestar i biznesit                                      0 € 

2.20. Kërkesa për shuarje të biznesit                                     0 € 

2.21. Ndryshimi i adresës dhe emrit Tregtar, Adresës së banimit te pronari apo Përfaqësuesit të 

Autorizuar dhe Numrit të telefonit të biznesit dhe emalit                              2.50 €  

2.22. Ndryshimet të personat e autorizuar (Përfaqësuesi i Autorizuar apo drejtorit)              2.50 €                                                                                                      

2.23. Regjistrimi dhe çdo ndryshim të njësisë e Veprimtarisë                                       2.50 €  

2.24. Ndërrimi i formës së biznesit nga B.I. në O.P. apo e kundërta                             2.50 €  

2.26. Ndërrimi i numrit të punëtorëve.              0   

2.27. Marrja e Certifikata duplikat  apo me datë të re                                   2 € 

2.28. Kërkesë për marrjen e Vërtetimi duplikat për shuarje                                               0 €  

2.29. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor dhe vërtëtim që nuk ka biznis        1 € 

2.30. Vërtetim (vulosja) e çdo kopjes autentike për faqe                                          0.50 €  

2.31. Informatat, historia e biznesit apo marrja e fotokopje së dokumentit të biznesit për faq0.20€  

2.32.Lëshimi i  Informatat në formë elektronike për 10KB (kilobajt) për faqe               0.50  

3.33. Këto tarifa janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ (MINT) Nr. 12/2022 për 

përcaktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga ARBK. 

 

Neni 31 

Lejet per zgjatjen e orarit te punes 

 

Licensat per zgjatjen e orarit te punes (zgjatja e lejes speciale per diskoteka behet deri ora 02:00 

dhe lejohet vetem ne zonen e trete dhe te katert 

 

 I II III IV 

1.Hotelet 750.00 500.00 400.00 350.00 

2.Restorantet 500.00 400.0 350.00 350.00 

3.Kafeterite 200.00 150.00 100.00 50.00 

4.Diskotekat -
Baret 

Nuk lejohet Nuk lejohet 1.000.00 1.000.00 
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Licensat per pije alkoolike 

Afati per keto licensa eshte 1 vjecare per vitin kalendarik  

 

 

 
 I II III IV 

1.Hotelet 250.00 175.00 150.00 100.00 

2.Restorantet 200.00 150.0 100.00 100.00 

3.Kafeterite 100.00 100.00 50.00 50.00 

4.Diskotekat -

Baret 

Nuk lejohet Nuk lejohet 1.000.00 1.000.00 

     

Te formulohet pjesa e lejeve te vecanta per zgjatje te orareve sipas rregullores 01/2022 

 

 

X. DREJTORIA PËR SHËNDETËSI 

 

Neni 32 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore të nivelit parësor 

 

1.Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1 a) të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 

mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve 

shëndetësore dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore.  

 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1.1. Ekzaminimi mjekësor i mjekut të përgjithshëm në QKMF, QMF ose në AMF, pa 

analiza laboratorike dhe pa procedura plotësuese diagnoztike me aparaturë 

1 € 

1.2. Ekzaminimi specialistik në QKMF, QMF me udhëzim të Mjekut të Familjes 2 € 

1.3. Ekzaminimi specialistik në QKMF, QMF pa udhëzim të Mjekut të Familjes 5 € 

1.4. Ekzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6 € 

1.5. Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.3 € 

1.6 Ultrazëri standard 2 € 

1.7 Radiografia 2 € 

1.8 EKG 0.5 € 

1.9 Analizat laboratorike-hemogrami dhe urina 1 € 

1.10 Analizat laboratorike (komplet) 3 € 

1.11 Caktimi i sheqerit në gjak me glikometër sipas kërkesës së shfrytëzuesit të 

shërbimeve 

1 € 

1.12 Audiograma  1 € 

1.13 Shpëlarja e veshit  1 € 

1.14 Dhënia e injeksionit intramuskulor në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

1.15 Dhënia e injeksionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

1.16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në shërim të plagës (vetëm në 

vizitën e parë) 

3 € 

1.17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1 € 

1.18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i profesionistëve 18 € 
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1.19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 

18 € 

1.20 Dhënia e raportit mjekësor, vërtetimi apo dokumentit tjetër në bazë të kërkesës së 

shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5 € 

1.21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive etj. (për një orë) 25 € 

 

Neni 33 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit parësor 

 

1.Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 2 a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 

mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve 

shëndetësore dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore. 

 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1.1. Vizita e parë stomatologjike 1 € 

1.2. RTG i dhëmbit 1.5 € 

1.3. Mbështetje e përhershme me amalgam 4 € 

1.4. Mbushje e përhershme me kompozitë 5 € 

1.5. 
Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgam apo me 

kompozitë) 
5 € 

1.6. Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo me kompozitë) 6 € 

1.7. Extirpimi vital i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

1.8. Amputimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

1.9. Extirpimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

1.10 
Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozitë) 
6 € 

1.11 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6 € 

1.12 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjes 1 € 

1.13 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1 € 

1.14 Vulosja e fisurave 1 € 

1.15 Mënjanimi i depozitimeve të buta 1 € 

1.16 Mënjanimi i depozitimeve të (forta heqja e gurëve të dhëmbëve me ultratingull) 3 € 

1.17 Kieretazha e xhepave paradonta (një dhëmb) 1 € 

1.18 Nxjerrja e dhëmbit 1.5 € 

1.19 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.5 € 

1.20 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 € 

1.21 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 € 

 

Neni 34 

Çmimorja për certifikatat shëndetësore  

 

1. Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2013 

Certifikatat shëndetësore. 

 

 

Nr. Lloji i Certifikatës   Çmimi 
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1 Certifikata shëndetësore për 

edukim dhe shkollim  

1.1 Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

çerdhe ose kopsht fëmijësh;  

10 € 

1.2. Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

shkolla fillore, të mesme, të larta, fakultete, 

dhe nivele tjera të shkollimit;  

Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

shkolla të veçanta të të gjitha niveleve dhe 

shkolla tjera për profesione të veçanta 

2. Certifikata shëndetësore për 

punësim 

2.1. Certifikata shëndetësore për punësim  15 € 

2.2. Certifikata shëndetësore për punësim në 

vende me kushte të veçanta pune 

 

50 € 

 

2.3. Certifikata shëndetësore për punë 

profesionale në lëmin e komunikacionit.  

50 €  

3. Certifikata shëndetësore për 

paisje me patentë shoferi  

3.1. Certifikata shëndetësore për paisje me 

patentë shoferi për kategoritë A1, A, B1, B, 

BE, M, L dhe T  

 

20 € 

 

 

3.2. Certifikata shëndetësore për paisje me 

patentë shoferi për kategoritë C1, C, D1, D, 

CIE, CE, DIE, dhe DE 

 

 

50 € 

4. Certifikata shëndetësore për 

vlerësimin e aftësive psiko-

fizike të përgjithme dhe të 

veçanta 

 50 € 

5. Certifikata shëndetësore për 

përcaktimin e zotësisë së 

veprimit  

 50 € 

6. Certifikata shëndetësore për 

përcaktimin e shkallës së 

lëndimeve trupore dhe/ose 

psikike  

 50 € 

7. Certifikata / libreza shëndetësore 

për vlerësimin e aftësive psiko-

fizike të sportistëve  

në sportin amator 

 

10 € 

 

Libreza shëndetësore për sportistë 

professional   

20 € 

 

8. Certifikata shëndetësore për 

aftësine psiko-fizike të 

bashkëshortëve për adopotim të 

fëmijës 

 50 € 

9. Certifikata shëndetësore për 

aftësinë shëndetësore fizike dhe 

psikike për paisje me leje për 

armë 

 50 € 
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10. Certifikata e vdekjes, në rastet 

kur ka nevojë për autopsy 

anatomo-patologjike 

 50 € 

11. Libreza Sanitare   15 € 

12. Lirohen nga pagesa për nxjerrjen e Certifikatave pika 1, 1.1, 1.2 .1.3 dhe pika 7 numer 7.1 në 

sektorin publik, sipas Ligjit për shëndetësi. Përjashtohen moshat mbi 26 vjet dhe shtetasit e huaj.    

 

 

 

 

XI. DREJTORIA PËR MIRËQENIE SOCIALE 

QENDRA PËR PUNË SOCIALE  

 

Neni 35 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 

1. Vërtetim për lirim nga shtetësia e Kosovës                0 € 

2. Vërtetim për pranimin e shtetësisë së Kosovës 0 € 

3. Vërtetim që personi nuk është nën kujdestari  0 € 

4. Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale  0 € 

5. Vërtetim për bashkimin familjar 0 € 

6. Vërtetim për mbajtje të armës 0 € 

7. Çdo vërtetim tjetër  0 € 

8. Kërkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve  0 € 

9.  

 

XI. DREJTORIA E ARSIMIT 

 

Neni 36 

Mësimi për të rritur (niveli i mesëm) 

 

1. Regjistrimi i vitit                          100 € 

2. Lënda e praktikës profesionale                        50 € 

3. Provimi diferencial                                         10 € 

4. Provimet përfundimtare të klasës (vlerësimi i brendshëm dhe lëshimi i certifikatës)            30 € 

5. Diploma e përfundimit të shkollimit                       20 € 

6. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

 

Neni 37 

Riprovimet e mësimit për të rritur pas kalimit të afatit ligjor të provimeve 

 

1. Lënda e praktikës profesionale                        15 € 

2. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

3. Lënda me gojë                    8 € 
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Neni 38 

Provimet e klasës 

1. Lënda e praktikës profesionale             10 € 

2. Lënda me shkrim dhe me gojë               8 € 

3. Lënda me gojë                 6 € 

 

Neni 39 

Kurset afatshkurta për ushtrimin e aktiviteteve zejtare 

1. Regjistrimi                                    100 € 

2. Praktika profesionale (modulet praktike te profesionit)                                60 € 

3. Teoria Profesionale (teknologji e profesionit)                      20 € 

4. Teoria e përgjithshme (matematika e profesionit, ndërmarrësi, gjuhë dhe komunikim, 

informatikë)                                                                                                                            40 € 

 

                    
 

 

Neni 40 

Shfrytëzimi i hapësirave dhe objekteve sportive të institucioneve arsimore 

 

1. Hapësirë sportive në ambient të hapur                           0€  

2. Hapësirë sportive në ambient të mbyllur – sallë                     0€ 
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Tarifat për pagesa në institucionet e edukimit të hershëm 

 

1.Çmimorja është përcaktuar në bazë të Ligjit Nr. 02/L-52 mbi Edukimin Parashkollor, Neni 24 

Përcaktimi i tarifave të paguara nga prindërit, si dhe pas konsultimeve me prindër, përfaqësues 

nga institucione të edukimit të hershëm, të drejtorisë komunale të arsimit, të inspektoratit të 

arsimit, dhe pjesëtarë të shoqërisë civile, janë propozuar tarifat si në vijim:    

Nr. Përshkrimi             Çmimi 

2.  Tarifat mujore   

2.1 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: për dy prindërit në punë 49 € 

 

2.3 Dy fëmijë (njëri tarifën e plotë, i dyti 20% më pak)  40 € 

 

2.5 Tre fëmijë : Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i treti 50% më pak  110 € 

 

3.  

 

Kategoritë e liruara nga pagesa  
 

 

3.2 Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore  0 € 

3.3 Fëmijët e braktisur dhe pa përkujdesje prindërore 0 € 

3.4 Fëmijët e nënave vetë mbajtëse  0 € 
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3.5 Fëmijët me prind te semure me semundje te renda (kancer, leukemi)  0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 
 

Neni 42 

Tarifat për shfrytëzimin e hapsirave sportive në pronësi të Komunës 
  
1. Hapësirat publike sportive të cilat janë në pronësi të komunës, menaxhohen nga Drejtoria për 
Kulturë, Rini dhe Sport dhe zyrtarët e kësaj drejtorie. 
2. Të drejtën e shfrytëzimit të Pallatit të Sporteve, fushën e futbollit dhe hapësirat e tjera sportive 
kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. 
3. E drejta e shfrytëzimit të hapësirave sportive dhe kulturore lejohet pas aprovimit të kërkesës së 
shfrytëzuesit, pas pagesës së tarifës sipas kësaj rregullore.  
4. Tarifa e përcaktuar në tabelën nr. 19, është për të gjithë aplikuesit që janë banorë dhe klube 
rezidentë të komunës së Pejës.  
5. Për organizatat sportive që nuk e kanë statusin e OJQ-së vlen tabela 19 dhe 21, të kësaj rregullore. 

 
Neni 43 

 
Tabela Nr. 19 
Nr Tarifa e shfrytëzimit në Pallatin e Sporteve “Karagaq” nga personat fizik, juridik dhe 

klubet e komunës së Pejës. 
 Lloji i  

Rezervimit 
Aktivitet 
shkollor 

Klubet 
Sportive 

Shkollat 
sportive 

Grupet jo 
formale 

Ngjarjet të 
veçanta  
 

1 Gjatë ditës/për një 
orë (60 minuta)  

0.00 € 5.00 € 5.00 € 20.00 € Sipas kontratës 

2 Gjatë mbrëmjes/për 
një orë (60 minuta) 

0.00 € 5.00 € 5.00 € 40.00 € Sipas kontratës 

3 Rezervimi ditor/ deri 
në pesë (5) orë  

0.00 € 20.00 € 20.00 € 100.00 € Sipas kontratës 

4 Rezervimi në 
mbrëmje/ deri në  
pesë (5) orë  
 

0.00 € 30.00 € 30.00 € Sipas 
kontratës 

Sipas kontratës 

5      Ndeshjet sportive me bileta të shitura      100.00 € 
6      Ndeshjet pa bileta të shitura për pioner, kadet dhe junior      10.00 € 
7      Rekracion për një orë          10.00 € 
8      Koncerte komerciale ……………………………..... (40 % nga shuma e gjithëmbarshme) 
9      Koncerte pa bileta të shitura                1,000.00 € 
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10    Takime të ndryshme qytetare / promovime/      400.00 € 
11    Vendosja e reklamave fikse 0, 70 x 2.00 m 1 vit                                     1,000.00 €  
12    Vendosja e reklamave lëvizëse 0, 70 x 2.00 m 1 vit        500.00 € 
13    Reklama fikse në dysheme qendër të sallës 1 vit              5,000.00 € 
14    Reklamat të gjuajtet e lira 1 vit                3,000.00 € 
15    Organizimi i panaireve 8 orë       500.00 € 
 
3. Tarifa e përcaktuar në tabelën nr. 20 vlen për të gjithë personat fizik dhe juridik që nuk janë 

banorë të komunës së Pejës. 

 

 

 

Neni 44 

 
Tabela Nr. 20 
Nr Tarifa e shfrytëzimit të Pallatit të Sporteve “Karagaq” nga personat fizik, juridik dhe 

klubet të cilat nuk janë nga komuna e Pejës. 
 Lloji  i Rezervimit Aktivitet 

shkollor 
Klubet 
Sportive 

Shkollat 
sportive 

Grupet 
joformale 

Ngjarjet të 
veçanta 
 

1 Gjatë ditës/për një orë 
(60 minuta)  

10.00 € 30.00 € 20.00 € 50.00 € Sipas kontratës 

2 Gjatë mbrëmjes/për 
një orë (60 minuta)  

20.00 € 70.00 € 40.00 € 100.00 € Sipas kontratës 

3 Rezervimi ditor/ deri 
në pesë (5) orë 

50.00 € 150.00 € 100.00 € 200.00 € Sipas kontratës 

4 Rezervimi në 
mbrëmje/ deri në pesë  
(5) orë  

70.00 € 250.00 € 150.00 € Sipas 
kontratës 

Sipas kontratës 

Neni 45 
 
Tabela Nr. 21 
Nr Tarifa e shfrytëzimit të Sallës sportive publike “Salla Partizanit” nga personat fizik, 

juridik dhe klubet e komunës së Pejës. 
 

1        Stërvitje për një klub një orë       10.00 € 
2        Stërvitje gjatë natës për një orë       10.00 € 
3        Rekracion për qytetar gjatë ditës për një orë     10.00 € 
4        Ndeshjet sportive gjatë natës                                                                              20.00 € 
5        Stërvitjet për klubet e regjistruara në DKRS si OJQ    10.00 € 
6        Fusha e hapsires sportive jashtë objektit për rekracion një orë   10.00 € 
7        Fusha e hapsires sportive jashtë objektit për klube një orë   10.00 € 

 
Neni 46 

 
Tabela Nr. 22 
Nr 
 
 
1 

Tarifa e shfrytëzimit për Fushat e Tenisit që janë publike në komunën e Pejës nga 
personat fizik, juridik dhe klubet e komunës së Pejës. 
 
Termin për rekracion gjatë orëve të ditës                                                           5.00 € 
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2 
3        

Termin për rekracion gjatë orëve të natës                                                          10.00 € 
Ushtrime për klube 1 orë                                                                                   5.00 € 
    

  

7. Tarifa e përcaktuar në tabelën nr. 23, për shfrytëzimin e stadiumeve publike të futbollit të madh 
vlen për të gjithë aplikuesit që janë banorë dhe klube rezidentë të komunës së Pejës.  
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Tabela Nr. 23 
Nr Tarifa e shfrytëzimit të Stadiumeve Publike të Futbollit në komunën e Pejës nga 

personat fizik, juridik dhe klubet e komunës së Pejës. 
 Lloji i Rezervimit Aktivitet 

shkollor 
Klubet 
Sportive 

Shkollat 
sportive 

Grupet 
jo 
formale 

Ngjarjet të 
veçanta 
sportive 
dhe të tjera 
 

1 Gjatë ditës/për një 
orë ( 60 minuta) 

0.00 € 10.00 € 10.00 € 50.00 € Sipas 
kontratës 

2 Gjatë mbrëmjes/për 
një orë ( 60 minuta) 

0.00 € 10.00 € 10.00 € 100.00 € Sipas 
kontratës 

3 Rezervimi ditor/ 
deri në pesë (5) orë  

0.00 € 20.00 € 20.00 € 250.00 € Sipas 
kontratës 

4 Rezervimi në 
mbrëmje/ deri në 
pesë (5) orë  

0.00 € 30.00 € 30.00 € Sipas 
kontratës 

Sipas 
kontratës 

Neni 48 
 
1. Tarifa e përcaktuar në tabelën nr. 24, për shfrytëzimin e stadiumeve publike të futbollit të madh 

vlen për të gjithë aplikuesit që nuk janë banorë dhe klube rezidentë të komunës së Pejës. 

 
Tabela Nr. 24 
Nr Tarifa e shfrytëzimit të Stadiumeve Publike të Futbollit në Komunën e Pejës nga 

personat fizik, juridik dhe klubet jashtë Komunës së Pejës. 
 Lloji i Rezervimit Aktivitet 

shkollor 
Klubet 
Sportive 

Shkollat 
sportive 

Grupet jo 
formale 

Ngjarjet të 
veçanta sportive 
dhe të tjera 
 

1 Gjatë ditës/për një orë 
(60 minuta) 

20.00 € 100.00 € 30.00 € 200.00 € Sipas kontratës 

2 Gjatë mbrëmjes/për 
një orë (60 minuta) 

30.00 € 200.00 € 50.00 € 300.00 € Sipas kontratës 



 

 

 
29 

3 Rezervimi ditor/ deri 
në pesë (5) orë  

50.00 € 500.00 € 150.00 € 700.00 € Sipas kontratës 

4 Rezervimi në 
mbrëmje/ deri në pesë 
(5) orë  

100.00 € 700.00 € 300.00 € Sipas 
kontratës 

Sipas kontratës 

  
5       Ndeshjet kampionale për ekipet jashtë Komunës së Pejës      250.00  €     
6       Ndeshjet miqesore për ekipet jashtë   Komunës së Pejës                  250.00  €                                  
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1.  Në teatrin e qytetit "Istref Begolli", komuna i zhvillon të gjitha aktivitetet kulturore, artistike dhe 
festimet, që janë pjesë përbërëse të komunës.  
2. Teatri i qytetit mund të jepet në shfrytëzim edhe personave fizik, juridik dhe subjekteve politike 
me një pagesë të caktuar me ketë rregullore.  
3. Tarifa për shfrytëzimin e teatrit të qytetit është sipas tabelës nr. 25, të kësaj rregullore.    
 
Tabela Nr. 25 

Nr Tarifa/çmimi i biletave për përcjelljen e aktiviteteve në 
teatër dhe shfrytëzimin e sallës teatrale 

Shuma 

1 Biletat për përcjelljen e shfaqjeve teatrore të Premierës 3.00 € 

2 Biletat për përcjelljen e shfaqjeve teatrore të reprizë 2.00 € 

3 Biletat për përcjelljen e shfaqjeve për fëmijë 1.00 € 

4 Shfrytëzimi i sallës për aktivitete jo kulturore për orë  150.00 € 

 
 
 

Neni 50 
1. Në Qendrën Kulturore të Rinisë, komuna i zhvillon të gjitha aktivitetet rinore, kulturore, dhe 
takimet që janë pjesë përbërëse të komunës. 
2. Qendra Kulturore e Rinisë Peja mund të jepet në shfrytëzim personave fizik, juridik, organizatave 
kulturore dhe rinore me një pagesë të caktuar me ketë rregullore. 
3. Shfrytëzimi e hapësirave të Qendrën Kulturore të Rinisë, behet pas aprovimit të kërkesës nga 
organi administrativ dhe pagesës tarifës së paraparë në tabelën nr. 26 të kësaj rregullore. 
 
Tabela Nr. 26 

Nr Tarifa për shfrytëzimin e hapësirave publike të 
Qendrës Kulturore të Rinisë Peja 

Shuma 

1 Salla e ushtrimeve për grupe me mbi 10 antarë - taksa mujore. (Kati i 
parë) 

80 € 

2 Salla e ushtrimeve për grupe me mbi 10 antarë - taksa mujore. (Kati i 
dytë) 

80 € 

3 Salla e ushtrimeve për grupe deri në 10 antarë - taksa mujore. (Kati i parë) 50 € 
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4 Salla e ushtrimeve për grupe deri në 10 antarë - taksa mujore. (Kati i dytë) 50 € 

5 Shfrytezimi i zyrës nga një OJQ, për një muaj. 100 € 

6 Shfrytezimi i sallës së konferencave dhe trajnimeve për një ditë 100 € 

7 Shfrytezimi i sallës së konferencave dhe trajnimeve për tre ditë 80 € 

8 Pagesa e salles se konferencave per OJQ-të që marrin pagesë nga 
pjesemarresit 

40% e 
shumës 

9 Shfrytërimi i fushës sportive për aktivitete komerciale 100 € 

Neni 51 
1.  Tarifa për hyrje dhe shfrytëzimin e hapësirave të muzeut lokal janë përcaktuar në tabelën nr. 27 të 
kësaj rregullore. 
 
Tabela Nr. 27 

Nr Tarifa për hyrje dhe shfrytëzimin e hapësirave publike të 
Muzeut  

Shuma 

1.  Hyrja vizita për të rriturit  (një here) 1.00 € 

2.  Hyrja vizita për fëmijë  (një here) Gratis 

3.  Vizitë grupore (10-15 persona) 10.00 € 

4.  Bërja e fototve artistike (maturantë, martesa)  50.00 € 

5.  Video Klipe (këngtarët, gjirimet e materjaleve promovuese )  200.00 € 

 
 

 
 

Neni 52  
1. Hapësirat publike të shtëpisë së kulturës në Vitomiricë kanë të drejtë ta shfrytëzojnë të gjithë 
qytetarët sipas procedurave administrative të caktuara nga ana e drejtorisë. 
 
2. Anëtarsimi në biblotekë dhe Shfrytëzimi i hapësirës publike të shtëpisë së kulturës në Vitomiricë 
bëhet me pagesë e cila shumë është caktuar në tabelën nr. 28 të kësaj rregullore. 
Tabela Nr. 28 

Nr Tarifa për shfrytëzimin e hapësirës të bibliotekës së dhe 
literaturës së saj 

Shuma 

1 Dhënja në shftytëzim e hapsirave për aktivitet promovues 50.00 € 

2 Sektori për të rritur Gratis 

3 Sektori për fëmijë Gratis 

 
 

Neni 53  
1. Hapësirat publike të Qendrës Multiprofesionale në Novoselle kanë të drejtë ta shfrytëzojnë të 
gjithë qytetarët sipas procedurave administrative të caktuara nga ana e drejtorisë. 
 
2. Anëtarsimi në biblotekë dhe Shfrytëzimi i hapësirës publike të Qendrës Multiprofesionale në 
Novoselle bëhet me pagesë e cila shumë është caktuar në tabelën nr. 29 të kësaj rregullore. 
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Tabela Nr. 29 

Nr Tarifa për shfrytëzimin e hapësirës të bibliotekës së dhe 
literaturës së saj 

Shuma 

1 Dhënja në shftytëzim e hapsirave për aktivitet promovues 50.00 € 

2 Sektori për të rritur Gratis 

3 Sektori për fëmijë Gratis 

Neni 54 
1. Hapësirat publike të Biblotekës “Azem Shkreli” kanë të drejtë ta shfrytëzojnë të gjithë qytetarët 
sipas procedurave administrative të caktuara nga ana e drejtorisë. 
 
2. Anëtarsimi në biblotekë dhe Shfrytëzimi i hapësirës publike të Biblotekës “Azem Shkreli” bëhet 
me pagesë e cila shumë është caktuar në tabelën nr. 30 të kësaj rregullore. 
Tabela Nr. 30 

Nr Tarifa për shfrytëzimin e hapësirës të bibliotekës së dhe 
literaturës së saj 

Shuma 

1 Sektori për të rritur 1.00 € 

2 Sektori për fëmijë Gratis 

3 Shfrytëzimi i literaturës profesionale / Regjistrimi  1.00 € 

4 Organizimi i promovimit të librave Gratis 

 
 
 

Neni 55  
1. Hapësirat publike të Mulliri “Haxhi Zeka” kanë të drejtë ta shfrytëzojnë të gjithë qytetarët sipas 
procedurave administrative të caktuara nga ana e drejtorisë. 
 
Tabela Nr. 31 

Nr Tarifa për shfrytëzimin e hapësirës publike të Mulliri “Haxhi 
Zeka” 

Shuma 

1 Organizimi i takimeve zyrtare, konferencave, seminareve 100.00 € 

2 Organizimi i takimeve zyrtare, konferencave, seminareve 3 ditë e më 
shumë. 

50.00 € 

3 Bërja e fototve artistike (maturantë, martesa) 50.00 € 

4 Video Klipe (këngtarë, gjirimet e materjaleve promovuese) 200.00 € 

 
                                                                

Neni 56 
1. Klubet sportive, personat fizik dhe juridik, që marrin në shfrytëzim hapësirat kulturore, sportive 

publike në pronësi të komunës, kanë të drejtën e biletimit dhe inkasimit për organizimet e tyre. 
2. Dëmet të cilat shkaktohen në kohën e shfrytëzimit të fushave sportive, do ti përballojë marrësi 

në shfrytëzim, në bazë të një procesverbali i cili hartohet në mesë të shfrytëzuesit dhe zyrtarëve 
komunal.  

 

 

 

XIII. DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM  
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Neni 57 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 

Të gjitha veprimet në kuadër të masave për mbrojtje nga zjarri dhe i tërë dokumentacioni në këtë 

lëmi lëshohen nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) ashtu siç është përcaktuar 

me Ligjin Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri. 

 

Neni 58 

Tarifat për miniera dhe minerale 

 

Do të zbatohet Ligji Nr.04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-163 për 

miniera dhe minerale, Ligji për miniera dhe minerale Nr.03/L-163 si dhe udhëzimet 

administrative të zbatueshme për këtë lëmi. 

 

 

 

 

 

KAPITULLI ........... 

GJOBAT LIDHUR ME TAKSAT KOMUNALE (propozim) 

 

Neni 59 

Gjobat lidhur me mos paraqitjen e lindjes dhe vdekjes 

 

1.Çdo persona fizik përgjegjës i cili nuk paraqet lindjes e fëmijës në territorin e Komunës në 

afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga data e lindjes kryen kundërvajtje të lehët dhe nga Komuna i 

shqiptohet gjobë në vlerë prej pesëdhjete (30) euro. 

2.Çdo persona fizik përgjegjës i cili nuk e lajmëron vdekjen e personit të regjistruara me 

vendbanim në Komunë brenda tridhjete (30) ditëve nga data e vdekjes së personit brenda 

Republikës së Kosovës, apo brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve për vdekjen e ndodhur jashtë 

Republikës së Kosovës, kryen kundërvajtje të lehët dhe nga Komuna i shqiptohet gjobë në vlerë 

prej tetëdhjetë (50) euro. 

3.Çdo drejtues i spitalit, burgut, institucionit të riedukimit dhe institucioneve tjera përkatëse, i 

cili nuk e lajmëron vdekjen e personit të regjistruar më vendbanim në komunë brenda pesë (5) 

ditëve nga data e vdekjes së ndodhur në institucionin e tyre, kryen kundërvajtje të lehët dhe 

Komuna i shqipton gjobë prej shtatëdhjetë (70) euro. 

 

Neni 60 

Gjobat lidhur me vendbanim dhe vendqëndrimin 

 

1.Çdo person fizik që ka vendbanim apo vendqëndrim në Komunë e Pejës dhe i cili nuk i 

ndërmarr veprimet e parapara në këtë paragraf, kryen kundërvajtje të lehët dhe Komuna i 

shqipton gjobë në vlerë prej tetëdhjetë (80) euro: 

1.1.nuk e lajmëron ndryshimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit brenda territorit te komunës 

brenda tetë (8) ditëve nga ky ndryshim 

1.2.nuk e lajmëron largimin nga Republika e Kosovës, me qëllim të qëndrimit për më shumë së 

gjashtëdhjetë (60) ditë dhe 
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1.3.nuk e lajmëron kthimin në Republika e Kosovës, me qëllim të qëndrimit për më shumë së 

gjashtëdhjetë ditë (60) ditë. 

 

 

Neni 61 

Gjobat për mos pagesën taksën komunal për ndërhyrje në infrastrukturë komunale dhe taksës 

komunale për rrënimin e objekteve pa leje 

 

1.Çdo person i cili nuk e paguan taksën komunal për ndërhyrje në infrastrukture komunale dhe 

taksës komunal për rrënim të objekteve pa leje sipas afatit të përcaktuar në këtë rregullore, 

kryen kundërvajtje të lehët dhe Komuna i shqipton gjobë si në vijim: 

1.1.për personin fizik njëqind (100) euro, 

1.2.për personin fizik që ushtron biznesin individual dyqind (200) euro dhe  

1.3.për personin juridik treqind (300) euro. 

 

Neni 62 

Gjobat lidhur me mos pagesën e taksës komunale për vendosjen e panove reklamuese 

 

1.Çdo shoqëri tregtare i cilin nuk paguan taksën komunale për vendosjen e panove reklamuese e 

cila kalon vlerën prej njëqind euro (100) euro, sipas afateve të përcaktuar nga kjo Rregullore 

kryen kundërvajtje të lehët dhe Komuna i shqipton gjobë si në vijim: 

1.1.shoqërit tregtare të regjistruara si biznes individual pesëdhjetë (50) euro dhe  

1.2.Shoqërit tregtare tjera njëqind (100) euro. 

 

Neni 63 

Gjobat lidhur me taksat komunale për vendosjen e objekteve në hapësirat publike 

 

1.Çdo person i cili nuk paguan taksën komunale për vendosjen e objekteve të ndryshme në 

hapësirën publike sipas dispozitave të kësaj Rregullore, e cila kalon vlerën mbi njëqind (100) 

euro, kryen kundërvajtje të lehët dhe Komuna i shqipton gjobë si në vijim: 

1.1.Individët dhe shoqëritë tregtare të regjistruara si biznese individuale pesëdhjetë (50) euro, 

1.2.shoqërit tregtare tjera njëqind (100) euro. 

 

Neni 64 

Gjobat për mos pagesën e taksës komunale për bllokimin e rrugëve sekondare 

 

1.Çdo person i cilin nuk e paguan taksën komunale për bllokimin e rrugëve sekondare sipas 

dispozitave e të kësaj Rregullore kryen kundërvajtje të lehët dhe Komuna i shqipton gjobë si në 

vijim: 

1.1.Persoani fizik dhe shoqëritë tregtare të regjistruara si biznese individuale tridhjetë (30) euro 

dhe  

1.2.Personi juridike njëqind (10)) euro. 

 

 

Neni 65 

Pagesat e gjobave  

 

1.Gjobat të përcaktuara me këtë Rregullore paguhen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data 

e shqiptimit të tyre, por jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë nga datat e shqiptimit të tyre. 
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2.Në rastin të shqiptimit të gjobës së shqiptuar me këtë Rregullore  brenda afatit tridhjetë (30) 

ditësh, i dënuari lirohet nga pagimi pesëdhjetë (50) përqind shumës së gjobës së shqiptuar. 

3.Personi ndaj të cilit shqiptohet gjobë sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje ka të drejtë ankesë 

sipas afateve dhe procedurave të paraparë në legjislacion në fuqi për procedurën e përgjithshme 

administrative. 

4.Procedurat kundërvajtëse zhvillohet nga Komuna në përputhje me legjislacionin në fuqi për 

kundërvajtje  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI III  

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 66 

Shtojcat 

 

44.1. Në shtojcën e kësaj Rregulloreje janë të bashkëngjitura: 

44.1.1. Shtojca Nr. 1 ku janë listuar në formë tabelore të gjitha taksat komunale të përcaktuara 

sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje;  

44.1.2. Shtojca Nr. 2 ku janë listuar në formë tabelore të gjitha taksat qendrore të përcaktuara nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës; dhe 

44.1.3. Shtojca Nr. 3 ku janë listuar shërbimet tjera administrative. 

 

Neni 67 

Transparenca në taksat komunale 

 

Kuvendi i Komunës përditëson Shtojcën Nr. 2 të kësaj Rregulloreje me një vendim dhe e 

publikon atë kurdo që Qeveria e Republikës së Kosovës apo ndonjë agjenci e pavarur ndryshon 

taksat ekzistuese qendrore apo përcakton ndonjë taksë tjetër. 

 

Neni 68 

Mbikëqyrja dhe zbatimi (propozim) 

 

Kryetari Komunës dhe Drejtoria për Inspektorat është përgjegjës për zbatimin e kësaj 

Rregulloreje. 

 

Neni 69 

Shfuqizimi 

 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullorja për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe 

Gjoba të Komunës 01.Nr.154 3 datës 30.12.2019. 
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Neni 70 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të 

Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe 7 (shtatë) ditë pas publikimit në gjuhë 

zyrtare në web-faqen e Komunës së Pejës. 

 

 

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                             Rexhep Kurtbogaj 

                                                                                                            KRYESUSI I KUVENDI 

                                                                                                              KOMUNA E PEJËS 



 

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

 

KOMUNA E PEJËS  *  MUNICIPALITY OF PEJA  *  OPŠTINA   PEĆ 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 

DEPARTAMENT FOR URBANISM AND ENVIORNMENT PROTECTION 

ODELENJE  ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ZIVOTNE SREDINE 
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PËR/ZA/TO: Zyrën e Kryetarit të Komunës Gazmend Muhaxheri  

- Komitetin për Politik dhe Financa  

NGA/OD/FROM: Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedsit 

Drejtoreshë  – Arta  Nallbani 

PËRPILUESJA :  

REFERENCË: 08 - 350 - zyrtarisht   

DATË/A: 08.02.2023 

TEMA/SUBJEKTA/SUBJECT: Informatë  e procesit të Legalizimit  për vitin  2022  
 

 

 

Duke ju referuar Ligjit për Trajtimin e dërtimeve pa leje nr.06/024  datës 

20.08.2018 , si dhe Udhëzimeve Administrative të këtij ligji , ju  

informojmë për legalizimin e objekteve  dhe taksat komunale te realizuara 
për vitin 2022. 

 

Numri i kërkesave të parashtruar për Legalizimin e objekteve për vitin 
2022 janë githsej: 370 

Çertifikata të Legalizimeve të lëshuara: 172 

Vendime për listen e pritjes: 198 
Jane dërguar 172 certifikata te legalizimeve ne Drejtorine e Kadastrës për 

regjistimin e objekteve duke ju referuar rregullativës ligjore te lartëcekur. 

Taksat Komunale te realizuara nga procesi i legalizimit  janë : 54.209,20 
Euro  

 

 
 

Ju dërgojmë informatën e procesit te legalizimit për vitin 2022  qe ta 

procedoni në procedurë të mëtejme. 
 

 

 
 



 

 

  

DATË/A: 08/02/2023 

REFERENCË: 08/350-Zyrtarisht  

PËR/ZA/TO: Komitet për Politikë dhe Financa  

CC: Zyrja e Kryetarit - Gazmend Muhaxheri  

NGA/OD/FROM: Drejtoria për Urbanizem dhe Mbrojtje të Mjedisit  

Drejtoreshë –Arta Nallbani 

TEMA/SUBJEKTA/SUBJECT: Informatë  për Shqyrtimin e raportit monitorues pë Zbatimin e 
Qëllimeve dhe Objektivave nga PZHK dhe Planet Rregulluese 

për vitin 2022 

 

 

 

Lidhur me Informaten  për Shqyrtimin e raportit monitorues pë Zbatimin e Qëllimeve dhe Objektivave nga 

PZHK dhe Planet Rregulluese (dmth zbatimin e objektivave të dokumenteve të planifikimit hapësinor 

në nivel lokal  ) për vitin 2022 ju njoftojmë: 

 Ne Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit të K. K. Pejë, kemi  ,, Planin 

Zhvillimor Komunal”  të miratuar me datë 27.12.2019 me numer protokoli  01.016/01-

184299  me  numer  vendimi  83/2019  , si dhe Planet rregulluese që janë në fuqi gjersa të 

miratohet  Harta Zonale. 

 

 

 Sa i  përket ,,Hartes Zonale” Draft dokumenti ka kaluar në shqyrtim publik, ka shqyrtuar 

ankesat e qytetarëve dhe tashmë pritet të dërgohet në MMPHI  për miratim.         

 

    Plani i veprimit 2020 – 2028 – sipas  ,,Planit  Zhvillimor Komunal”  (si dhe Planeve 

rregulluese) – për vitin 2022 

 

 

Legjenda: 

 

Veprimet me prioritet të lartë 

 

 

 Veprimet me prioritet të mesëm 

 

 

Veprimet me prioritet të ulët 

 

 

Veprimet që nuk janë prioritare
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

        Komuna e Pejës 
           Opština Peć - Municipality of Peja 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË 

KOMUNËN E PEJËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuna e Pejës, 07.02.2023 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

      Komuna e Pejës 
           Opština Peć - Municipality of Peja 

 

 

Kuvendi i Komunës së Pejës,  

Në mbështetje të nenit 11, nenit 12.2 (c), dhe nenit 17 (f) të Ligjit nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisjen Lokale (Gazeta Zyrtare, nr. 28, 4 qershor 2008), nenit 15.7, nenit 34 (paragrafi 2 

dhe paragrafi 7) dhe nenit 80 të Ligjit  nr. 04/L-060 për mbeturina (Gazeta Zyrtare, nr.17, 29 

qershor 2012) i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 08/L-071 (Gazeta Zyrtare, nr. 29, 1 shtator 

2022), si dhe nenit 13, pika 1.6 të Statutit të Komunës së Pejës (të datës 30.09.2020), në 

mbledhjen e mbajtur me datën _________.2023, miraton këtë: 

 

RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË KOMUNËN E PEJËS 

 

KAPITULLI I - DISPOZITA TË PËRGJTHSHME  

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Me këtë rregullore përcaktohen rregullat dhe procedurat për organizimin dhe funksionimin e 

sistemit dhe standardet e shërbimit për menaxhimin e mbeturinave, hartimin e Planit komunal 

për menaxhimin e mbeturinave, krijimin e kushteve për zbatimin e tij si dhe detyrat dhe 

përgjegjësitë e organit kompetent komunal për kryerjen e shërbimeve për menaxhimin e 

mbeturinave, në territorin e Komunës së Pejës, në mënyrë që të mbrohet shëndeti publik dhe të 

zvogëlohet ndikimi i mbeturinave në mjedis, kategorizimi i gjeneruesve të mbeturinave dhe 

përcaktimi i tarifave të shërbimit etj. 

 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

1. Kjo Rregullore zbatohet: 

1.1. Në territorin e Komunës së Pejë, për aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave, dhe 
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1.2. Ndaj të gjithë personave fizik dhe juridik, prodhuesve dhe zotëruesve të 

mbeturinave  dhe operatorëve që merren me menaxhimin e mbeturinave në/dhe 

për  territorin e Komunës së Pejës. 

 

2. Dispozitat e kësaj rregulloreje nuk zbatohen për kategoritë e mbeturinave të përjashtuara 

sipas Ligjit për mbeturina dhe ligjeve dhe akteve të veçanta. 

 

Neni 3 

Përkufizimet 

 

1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë këtë kuptim: 

 

1.1. Administrata komunale - të gjithë personat e punësuar nga autoriteti komunal siç 

përkufizohet në Ligjin nr. 03/L-040 për vetëqeverisjen lokale (Gazeta Zyrtare, nr. 

28, 04 qershor 2008); 

1.2. Deponi - vendi i caktuar dhe rregulluar për mbeturina, ku do të vendosen 

mbeturinat nën apo mbi sipërfaqe të tokës; 

1.3. Gazeta Zyrtare – Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës; 

1.4. Impiant -  objekti me pajisje të dedikuara për kryerjen e procesit të caktuar; 

1.5. Komunë - Komuna e Pejës, njësi e vetëqeverisjes lokale, në territorin dhe me 

kufijtë administrativë të përcaktuar sipas Ligjit nr. 03/L-041 për kufijtë 

administrativ të komunave (Gazeta Zyrtare, nr. 26, 2 qershor 2008); 

1.6. Konsumator - personi i cili ka lidhur kontratë për shërbime me ofruesin e 

shërbimeve ose merr shërbime te caktuara sipas Ligjit për mbeturina dhe kësaj 

rregulloreje; 

1.7. Kompostim - është procesi i dekompozimit të kontrolluar të mbeturinave organike 

me qëllim të prodhimit të kompostit; 

1.8. Kryetar - Kryetari i Komunës së Pejës; 

1.9. Kuvend - Kuvendi i Komunës së Pejës; 

1.10. Ligj/Ligji  për mbeturina - Ligji  nr. 04/L-060 për mbeturina (Gazeta Zyrtare, nr.17, 

29 qershor 2012) i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 08/L-071 (Gazeta 

Zyrtare, nr. 29, 1 shtator 2022);  

1.11. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale - Ligji nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale 

(Gazeta Zyrtare, nr. 28, 4 qershor 2008), 

1.12. Ligji për bashkëpunim ndërkomunal - Ligji nr. 04/L-010 për bashkëpunim 

ndërkomunal (Gazeta Zyrtare, nr. 7, 10 gusht 2011); 
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1.13. Leje përkatëse mjedisore - nënkupton Leje mjedisore ose Leje mjedisore e 

integruar ose Leje mjedisore komunale, të përkufizuara sipas ligjit përkatës për 

mbrojtjen e mjedisit dhe Ligjit përkatës për Parandalimin dhe Kontrollin e 

Integruar të Ndotjes; 

1.14. Magazinim - ruajtja e sigurt dhe e përkohshme e mbeturinave në objektet e 

parapara për këtë qëllim. 

1.15. Mbeturina - substancë apo objekt që prodhuesi apo zotëruesi e hedh, ka për 

qëllim ta hedh apo është i detyruar t’a hedh; 

1.16. Menaxhimi i mbeturinave - nënkupton aktivitetet përfshirë mbledhjen, 

grumbullimin, transportin, përpunimin-rikuperimin, klasifikimin, deponimin e 

mbeturinave, mbikëqyrjen e operacioneve të tilla dhe kujdesin, mirëmbajtjen e 

mëvonshme të vendeve të depozitimit, si dhe veprimet e ndërmarra nga një 

tregtar ose ndërmjetësues; 

1.17. Mbeturina të rrezikshme - nënkupton mbeturina që paraqesin një apo më shumë 

veti të rrezikshme të listuara në Shtojcën 1 të Ligjit për mbeturina; 

1.18. Mbeturina e parrezikshme -  mbeturinat që nuk paraqesin rrezik për mjedisin dhe 

shëndetin e njeriut dhe që nuk posedojnë karakteristika të mbeturinave të 

rrezikshme; 

1.19. Mbeturina të veçanta -  mbeturinat të cilat për nga natyra e krijimit dhe trajtimit 

konsiderohen të veçanta sipas nenit 38.4, të Ligjit për mbeturina; 

1.20. Mbeturina inerte - mbeturinat të cilat nuk pësojnë ndonjë ndryshim të 

rëndësishëm fizik, kimik dhe biologjik në vendet ku janë deponuar si: 

1.20.1. mbeturina inerte qe nuk treten, nuk ndizen ose nuk reagojnë fizikisht apo 

kimikisht, nuk zbërthehen biologjikisht në kontakt me materiet tjera dhe 

nuk ndikojnë   në mënyrë të ndjeshme në mjedisin dhe shëndetin e 

njeriut; 

1.20.2. i tërë kullimi dhe përmbajtja ndotëse e mbeturinës, mbetjet ekotoksike 

duhet të jenë të vlerës së papërfillshme dhe të mos rrezikojnë cilësinë e 

ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore; 

1.21. Mbeturinat komunale - nënkupton: 

1.21.1. Mbeturinat e përziera dhe mbeturinat shtëpiake të grumbulluara veç e 

veç, duke përfshirë letrën dhe kartuçin, qelqin, metalet, plastikën, 

mbetjet bio, drunjtë,  tekstilet, paketimin, pajisjet e mbeturinave 

elektrike dhe elektronike, bateritë dhe akumulatorët e mbeturinave, 

mbeturinat vëllimore, përfshirë dyshekët dhe mobiliet; 
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1.21.2. Mbeturinat e përziera dhe mbeturinat e grumbulluara veçmas nga 

burimet e tjera, kur mbeturinat e tilla janë të ngjashme në natyrë dhe 

përbërje me mbeturinat shtëpiake; 

1.21.3. Mbeturinat komunale nuk përfshijnë mbeturinat nga prodhimi, bujqësia, 

pylltaria, peshkimi, tankerët septike dhe rrjetet e kanalizimeve, si dhe nga 

trajtimi i ujërave të zeza, duke përfshirë llumrat e ujërave të zeza, 

mbeturinat e automjeteve ose mbeturinat e ndërtimit. 

1.22. Mbeturina komerciale - nënkupton mbeturinat të cilat vijnë nga objektet që 

përdoren për qëllimet e tregut ose biznesit, sportit, edukimit, rekreacionit, por 

nuk përfshihen mbeturinat industriale dhe që nënkuptohet çdo mbeturinë e 

prodhuar nga një biznes duke përfshirë por jo kufizuar, në letër, karton, kanaçe, 

paketim me pakicë dhe mbështjellës ushqimi; 

1.23. Mbeturina ushqimore - nënkupton mbeturinat e çdo substance apo produkti, 

qofte i përpunuar, i përpunuar pjesërisht ose i papërpunuar, e që pritet të 

konsumohet nga njerëzit, pijet, çamçakëzët dhe çdo substance, përfshire edhe 

ujin, të përfshirë qëllimisht në ushqim gjatë prodhimit, përgatitjes ose trajtimit të 

tij. 

1.24. Mbeturinat nga ndërtimi dhe rrënimi - nënkupton mbeturinat e krijuara nga 

aktivitetet e ndërtimit dhe prishjes;  

1.25. Mbeturina të vëllimshme - nënkupton mbeturinat me përmasa të mëdha fizike 

nga pajisjet dhe makineritë, mobiliet, dhe mbeturina tjera të vëllimshme, 

përmasat e të cilave e pengojnë përdorimin e zakonshëm të grumbullimit, 

transportimit dhe largimit dhe kërkohet që kjo të bëhet në mënyrë të veçantë; 

1.26. Mbledhja - mbledhje dhe  transportim i mbeturinave duke përfshirë klasifikimin 

paraprak në lloje dhe magazinimin e mbeturinave për qëllime të bartjes deri në 

objekti për trajtim ose deponim të mbeturinave; 

1.27. Mbledhja e ndarë - nënkupton mbledhjen, kur grumbullimi i  mbeturinave bëhet 

ne mënyrë te ndare në lloje, të klasifikuar sipas natyrës dhe pajisjeve për të 

lehtësuar trajtimin specifik; 

1.28. Ministria - Ministria përkatëse për mjedisin; 

1.29. Operatori - nënkupton personin e pajisur me leje përkatëse mjedisore i cili në 

përputhje me dispozitat e Ligjit për mbeturina, Ligjit për prokurimin publik dhe 

legjislacionin përkatës në fuqi është përzgjedhur nga organi kontraktues i 

Komunës për ofrimin e shërbimeve publike për menaxhimin e mbeturinave, 

brenda territorit të Komunës së Pejës; 

1.30. Organe komunale - nënkupton Kuvendin dhe Kryetarin e Komunës së Pejës; 
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1.31. Person - person fizik ose juridik i cili është i involvuar në mënyrë të drejtpërdrejt 

ose tërthorazi, në proceset për menaxhimin e mbeturinave; 

1.32. Prodhuesi i mbeturinës - çdo person,  veprimtaria e të cilit krijon/prodhon 

mbeturinë ose çdonjëri që merret me para-procesim, përzierje apo operime tjera 

që rezultojnë në ndryshimin e natyrës apo përbërjen e mbeturinës; 

1.33. PKMM - Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave; 

1.34. Qeveria - Qeveria e Republikës së Kosovës;  

1.35. Riciklimi - çdo operim te përpunimit nga i cili materialet mbeturinë janë rikthyer 

në produkte, materiale, substanca qoftë si origjinale apo për qëllime tjera. Kjo  

përfshinë rikthimin e materialeve organike por nuk përfshinë përfitimin e 

energjisë dhe ripërpunimin në materiale që përdoren si karburante apo për 

operimet e mbulimit të mbeturinave; 

1.36. Statut - Statuti i Komunës së Pejës, i datës 30.09.2020; 

1.37. SMM - Sektori/Njësia/Zyrtari përkatës për Menaxhimin e Mbeturinave, që (do të) 

vepron në kuadër të Drejtorisë për Punë Komunale dhe Shërbime Publike i cili 

zbaton politikat në fushën e mbrojtjes përcaktuar nga ministritë përkatëse dhe 

legjislacioni përkatës në fuqi për krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për 

menaxhimin e mbeturinave komunale;  

1.38. Trajtimi i mbeturinave - nënkupton të gjitha operacionet e përpunimit ose 

magazinimit, deponimit, përfshirë përgatitjet para përpunimit ose magazinimit, 

deponimit të mbeturinave; 

1.39. Zotëruesi i mbeturinës - prodhuesi i mbeturinës apo personi që e posedon 

mbeturinën; 

 

2. Termat tjerë të përdorura në këtë rregullore kanë  kuptimin e njëjtë me përkufizimet e 

dhëna  në Ligjin  për mbeturina,  Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale,  dhe Statutin. 

 

 

KAPITULLI II - SISTEMI PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

Neni 4 

Parimet për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. Mbeturinat në Komunën e Pejës, mblidhen, grumbullohen, trajtohen dhe menaxhohen 

në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbeturina,  këtë rregullore, PKMM si dhe dispozitat e 

legjislacionit në fuqi.  
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2. Menaxhimi i mbeturinave në territorin e Komunës së Pejës bëhet duke u bazuar në 

respektimin e parimeve dhe sipas kuptimeve të përcaktuara në Nenin 5 të Ligjit për mbeturina, si 

në vijim: 

2.1. Parimi i afërsisë dhe vetë trajtimit; 

2.2. Parimi i vigjilencës dhe parandalimit; 

2.3. Parimi ku ndotësi paguan; 

2.4. Parimi për menaxhimin e mbeturinave i sistemuar sipas prioriteteve; 

2.5. Parimi i përgjegjësisë së prodhuesit dhe zotëruesit; 

2.6. Parimi i sigurimit financiar; 

2.7. Parimi për qasje të publikut në informata; 

2.8. Parimi i mbrojtjes së të drejtave në gjykatë. 

 

Neni 5 

Organizimi i menaxhimit të mbeturinave 

 

1. Menaxhimi i mbeturinave në Komunën e Pejës, duhet të organizohet në atë mënyrë që 

të: 

1.1. Mbulohet i tërë territorit të Komunës me shërbimin e grumbullimit të 

mbeturinave dhe arritjen e shkallës 100% të grumbullimit dhe transportimit; 

1.2. Bëhet rritja e cilësisë, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë dhe ngritja e kapaciteteve 

institucionale të menaxhimit të mbeturinave; 

1.3. Rishikimi i procesit tarifor për të siguruar mekanizëm të qëndrueshëm të 

financimit; 

1.4. Përmirësim i performancës operative dhe financiare të ofruesve të shërbimit; 

1.5. Parandalimi dhe eliminimi i deponive ilegale të mbeturinave; 

1.6. Parandalohet ndotja nga mbeturinat dhe t’i kufizohet ndikimi kur ajo ndodh në 

mënyrë që të mënjanohet çdo dëm a rrezik për mjedisin dhe për shëndetin, 

mirëqenien dhe sigurinë e jetës së njeriut;  

1.7. Ruhet flora dhe fauna, mjedisi e peizazhi nga degradimi, dhe sidomos të ruhen 

burimet natyrore nga ndikimet e mbeturinave;  

1.8. Sigurohen shërbime të rregullta dhe të besueshme drejt mbledhjes së 

mbeturinave dhe trajtimit të tyre të ndarë, në të gjitha fazat e administrimit të 

tyre dhe të mos përzihen me mbeturinat e rrezikshme; 

1.9. Përmirësohet qasja në shërbimet e menaxhimit të mbeturinave nga popullata në 

zonat urbane dhe rurale në përputhje me politikat qeveritare dhe PKMM; 
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1.10. Zbatojnë shërbimet bazë të menaxhimit të mbeturinave drejt qëndrueshmërisë 

dhe mbeturinat t’i nënshtrohen sa më shumë reduktimit,  riciklimit dhe 

ripërdorimit; 

1.11. Zhvillohet potenciali ekonomik i ekonomisë qarkore, me përfshirjen e grupeve të 

cenueshme; 

1.12. Parandalojnë dhe reduktojnë prodhimin e mbeturinave me qëllim të parandalimit 

të ndotjes së mjedisit dhe mbrojtjes së shëndetit të njeriut, nga prodhuesit dhe 

zotëruesit e mbeturinave; 

1.13. Rritet ekspertiza specifike sektoriale në komunë dhe trajtimi i mbeturinave tu 

përmbahet standardeve profesionale dhe të bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit 

për mbeturina, këtë rregullore dhe legjislacionin përkatës në fuqi; 

1.14. Përdoren vetëm teknikat dhe metodat më të mira të mundshme të bazuara në 

kritere mjedisore për ndarjen, grumbullimin, transportimin, ruajtjen, përpunimin 

dhe asgjësimin e mbeturinave;  

1.15. Realizohet një cikël sa më i shkurtër për administrimin e mbeturinave me qëllim 

që të zvogëlohet koha e ekspozimit të tyre në mjedis;  

1.16. Dëmshpërblehet dhe të rehabilitohet nga personat fizike dhe juridik, ndotja dhe 

dëmtimi që shkaktohet prej tyre nga keqadministrimi i mbeturinave. 

 

Neni 6 

Reduktimi, Ripërdorimi dhe riciklimi i mbeturinave  

 

1. Menaxhimi i mbeturinave në Komunën e Pejës, duhet të organizohet në atë mënyrë që 

mbeturinat të: 

1.1. Reduktohen - prodhuesit dhe zotëruesit e mbeturinave të parandalojnë dhe 

reduktojnë prodhimin e mbeturinave, me qëllim të parandalimit të ndotjes së 

mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut; 

1.2. Ripërdoren - mbeturinat, kur ka mundësi, të ripërdoren apo përpunohen si lëndë 

e parë sekondare dhe si lëndë për përfitimin e energjisë; 

1.3. Riciklohen - mbeturinat, kur është e mundur të riciklohen me qëllim që të 

përdorën si lëndë e parë sekondare. 

 

Neni 7 

Trajtimi i barabartë   
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Komuna, autoritetet komunale dhe operatori duhet të trajton në mënyrë të barabartë të gjithë 

konsumatorët, prodhuesit dhe zotëruesit e mbeturinave në territorin e komunës së Pejës dhe 

nuk mund të diskriminojë asnjë person në cilëndo prej bazave të përcaktuara në Ligjin për 

mbrojtje nga diskriminimi. 

 

 

 

 

 

KAPITULLI III - PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

Neni 8 

Dokumentet për planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave 

 

1. Dokumentet për  planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave, siç përcaktohet në Ligjin 

për mbeturina, janë: 

1.1. Strategjia e Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave (Strategjia), e 

cila propozohet nga ministria dhe miratohet nga Qeveria, për periudhën kohore 

dhjetë (10) vjeçare, dhe rishqyrtohet së paku në pesë (5) vjet; 

1.2. Plani i Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave, i cili nxirret nga 

ministria për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe i cili rishqyrtohet sipas 

nevoje; 

1.3. Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave (PKMM), i cili nxirret nga komuna 

në pajtim me nenin 9 të kësaj rregulloreje; 

1.4. Plani për menaxhimin e mbeturinave  i cili nxirret nga zotëruesi i mbeturinave për 

periudhën pesë (5) vjeçare; 

1.5. Plani për menaxhimin e mbeturinave nga operatori për menaxhimin e  

mbeturinave, i cili nxirret nga operatorët për periudhën pesë (5) vjeçare. 

 

 Neni 9 

Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. PKMM miratohet nga Kuvendi, dhe duhet të: 

1.1. Jetë i harmonizuar me Planin e Republikës së Kosovës për menaxhimin e 

mbeturinave; 

1.2. Nxirret për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe i cili rishqyrtohet sipas 

nevoje; 
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1.3. Hartohet në bashkëpunim me operatorët dhe në një proces publik dhe 

gjithëpërfshirës me pjesëmarrje të qytetarëve, institucioneve dhe organizatave të 

ndryshme joqeveritare; 

1.4. Miratohet nga Kuvendi. 

 

2. Përmbajtja e PKMM, duhet të jetë në pajtim me paragrafin 6 të Nenit 10  të Ligjit për 

mbeturina.  

 

3. Sipas nevojës dhe në marrëveshje, Komuna e Pejës së bashku me një a më shumë 

komuna mund të nxjerrin planin e përbashkët lokal për menaxhimin e mbeturinave. 

 

4. Përgjegjës për zbatimin e PKMM janë organet komunale të përcaktuara në këtë 

rregullore dhe në PKMM.  

 

Neni 10 

PKMM dhe masat për parandalimin, reduktimin, ripërdorimin dhe riciklimin e krijimit të 

mbeturinave  

 

1. Në PKMM duhet të integrohen procedurat dhe programet, në të cilat përcaktohen masat 

për parandalimin e krijimit të mbeturinave, për të ndikuar që gradualisht të ndryshohen 

shprehitë e konsumatorëve për prodhim të mbeturinave.  

 

2. Masat, sipas paragrafit 1 të këtij neni, përfshijnë por nuk kufizohen në veprimet si në 

vijim: 

2.1. Rritja e ndërgjegjësimit të konsumatorëve për çështjet e reduktimit, ripërdorimit 

dhe riciklimit të krijimit të mbeturinave;  

2.2. Përgatitja e ambientit për futjen graduale të tarifave volumetrike për të 

dekurajuar prodhimin e mbeturinave; 

2.3. Promovimi dhe fasilitimi i skemës së kompostimit individual; 

2.4. Promovimi përmes politikave të favorshme të hapjes së stacioneve rimbushëse 

dhe dyqaneve “zero mbeturina”;  

2.5. Përgatitja e ambientit, dhe në koordinim me Qeverinë,  për largimi nga tregu i 

artikujve një përdorimesh të tillë si qeset plastike dhe paketimeve një 

përdorimesh; 

2.6. Promovimi dhe facilitimi i restoranteve dhe objekteve gastronomike “zero 

mbeturina” për të reduktuar mbeturinat; 
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2.7. Futja e stimujve të përshtatshëm fiskal, tarifave preferenciale, kontraktimi dhe 

prokurimi publik preferencial nga këto subjektet me  “zero mbeturina”. 

 

3. Në PKMM duhet të integrohen procedurat dhe programet, në të cilat përcaktohen masat 

për reduktimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave komunale por edhe kategorive tjera të 

mbeturinave, me theks të veçantë në mbeturinat nga ndërtimi dhe rrënimi, mbeturinat e 

vëllimshme, mbeturinat e veçanta etj.  

 

4. Masat, sipas paragrafit 1 të këtij neni, përfshijnë por nuk kufizohen në veprimet si në 

vijim: 

4.1. Aktivitet vetëdijesuese për reduktimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave; 

4.2. Përgatitjet për sigurimin e infrastrukturës për ndarjen e mbeturinave në burim 

dhe për hapjen e qendrës së grumbullimit, ripërdorimit dhe riciklimit të 

produkteve të hedhura; 

4.3. Analizat e kompozicionit të mbeturinave dhe potencialit të mbeturinave që mund 

të riciklohen dhe ripërdorën, si dhe shikimi i mundësisë për hapjen e qendrës 

lokale/rajonale të kompostimit dhe për hapjen e qendrës për ripërdorimin dhe 

ripërpunimin e mbeturinave nga ndërtim dhe rrënimi; 

4.4. Përgatitja e ambientit për zbatimin e skemave të përgjegjësisë së zgjeruar të 

prodhuesit dhe zotëruesit të mbeturinave. 

 

 

Neni 11 

PKMM dhe fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera 

 

Në PKMM duhet të integrohen procedurat dhe përcaktohen masat për menaxhimin e 

mbeturinave gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme siç përcaktohet në Kushtetutë,  si dhe për 

masat për zbatimin e mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës gjatë fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive tjera, siç përcaktohet në Ligjin Nr. 04/-L-027 për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë tjera (Gazeta Zyrtare, nr. 22, 19 tetor 2011). 

 

 

KAPITULLI IV - DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

Neni 12 

Sektori për Menaxhimin e Mbeturinave  
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1. Sektori/Njësia/Zyrtari përkatëse për Menaxhimin e Mbeturinave (SMM), vepron në 

kuadër të Drejtorisë për Punë Komunale dhe Shërbime Publike.  

 

2. SMM bashkëpunon me ministrin dhe me palët e interesuara për hartimin e dokumenteve 

për  planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave si dhe zbaton politikat në fushën e mbrojtjes, të  

përcaktuara nga ministritë përkatëse dhe legjislacioni përkatës në fuqi, për krijimin e një sistemi 

të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave komunale.  

 

3. SMM bashkëpunon me policinë, prokurorinë, gjykatat, dhe institucionet tjera në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 13 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. SMM, ka detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim: 

1.1. Planifikon, rregullon, udhëheqë dhe të zbaton aktivitete për menaxhimin e 

mbeturinave brenda territorit të komunës së Pejës; 

1.2. Harton, siguron dhe raporton zbatimin e PKMM, në pajtim me këtë rregullore dhe 

legjislacionin përkatës në fuqi; 

1.3. Udhëzon dhe mbikëqyrë ofruesit e shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave 

komunale; 

1.4. Planifikon buxhetin për funksionimin e duhur të menaxhimit të mbeturinave; 

1.5. Propozon tarifën për menaxhimin e mbeturinave dhe mënyrën e arkëtimit të 

mjeteve financiare, duke përfshirë edhe tarifën e shërbimit për zbrazjen e 

kontejnerëve të veçantë për hedhjen e mbeturinave gjatë ndërtim-rrënimit dhe 

mbeturinave të vëllimshme; 

1.6. Siguron  kushtet e veprimit dhe operimit për operatorët publikë dhe privatë;  

1.7. Organizon menaxhimin e mbeturinave nga sipërfaqet publike; 

1.8. Mbikëqyrë mbledhjen, transportimin deri në deponi të mbeturinave komunale, 

komerciale, inerte, të vëllimshme, nga ndërtimet dhe rrënimet, ushqimore, si dhe 

llojeve tjera të mbeturinave të cilat janë në kompetencë të nivelit lokal; 

1.9. Njofton publikun për menaxhimin e mbeturinave dhe promovon ngritjen e 

vetëdijesimit publik - pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në menaxhimin e 

mbeturinave, në bashkëpunim me njësitë përkatëse në komunë; 

1.10. Promovon minimizimin e mbeturinave (ripërdorim, reduktim, riciklim (3R);  

1.11. Identifikon pikat/deponitë ilegale të hedhjes së mbeturinave dhe siguron evitimin 

e tyre; 
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1.12. Në bashkëpunim me njësitë tjera komunale siguron kushte veprimi dhe operimi 

për operatorin; 

1.13. Harton raportet për menaxhimin e mbeturinave, përfshi raporte vjetore për 

menaxhimin e mbeturinave raportet për shkallën e arkëtimit të tarifës për 

mbeturina, sipas kërkesave që dërgohet në Ministri si dhe raporteve tjera të 

përcaktuar në Ligjin për mbeturina dhe këtë rregullore; 

1.14. Bënë monitorimin mjedisor të deponisë së mbeturinave; 

1.15. Në emër të komunës përgatit dhe dërgon informacionet dhe rekomandimet e 

kërkuara nga Ministria, lidhur me  menaxhimin e mbeturinave. 

 

2. SMM, sipas nevojës dhe në bashkëpunim me dhe përmes operatorit të kontraktuar për 

menaxhimin e mbeturinave komunale, përcakton: 

2.1. Vendndodhjen e pikave të grumbullimit të mbeturinave; 

2.2. Mënyrën e hedhjes së mbeturinave;  

2.3. Lokacionin për vendosjen e kontejnerëve dhe mënyrën e mirëmbajtjes së tyre, kur 

është e nevojshme një gjë e tillë; 

2.4. Kushtet për mënyrën e mbledhjes, ndarjes, përpunimit dhe riciklimit, të 

mbeturinave; 

2.5. Orarin dhe dinamikën për mbledhjen e mbeturinave, dhe sipas nevoje autorizon 

operatorin që të bëjë mbledhjen e mbeturinave edhe jashtë orarit dhe dinamikës 

së paraparë; 

2.6. Mënyrat për transportim të mbeturinave komunale; 

 

3. SMM, përkujdeset që të themelohet komisioni i ankesave në kuadër të administratës 

komunale, i cili do të shqyrton ankesat e konsumatorëve sa u përket shërbimeve të menaxhimit 

të mbeturinave, tarifave dhe mënyrës së arkëtimit të tyre.  

 

Neni 14 

Të drejtat e prodhuesit apo zotëruesit të mbeturinave 

 

1. Çdo prodhues apo zotërues  i mbeturinave dhe  çdo konsumator  ka të drejtë: 

1.1. Qasjeje në shërbimet publike për hedhjen dhe grumbullimin e mbeturinave; 

1.2. Të informohet dhe të kërkojë informata për menaxhimin e mbeturinave 

1.3. Të marrë pjesë dhe të kontribuojë në politikat për menaxhimin e mbeturinave; 

1.4. Të bëjë ankesë, ndaj shërbimit të ofruar dhe të marrë përgjigje në ankesën e bërë. 

 

Neni 15 
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Detyrat dhe përgjegjësitë e prodhuesit apo zotëruesit të mbeturinave 

 

1. Çdo prodhues apo zotërues  i mbeturinave ka detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim: 

1.1. Të regjistrohet në listat e shërbimit të konsumatorëve për mbledhjen dhe bartjen 

e mbeturinave (emri, mbiemri, adresa, numri personal dhe të dhënat tjera të 

nevojshme) dhe të përditësojnë të dhënat në rastet e ndryshimit të adresës; 

1.2. Të bashkëpunojnë me autoritetet publike për të siguruar një mjedis të pastër; 

1.3. Të bëjë përpjekje për minimizimin e mbeturinave (përmes ripërdorimit, 

reduktimit, riciklimit (3R), kompostimit shtëpiak dhe formave tjera të mundshme); 

1.4. T’i respektojë rregullat e përcaktuara me legjislacionin përkatës në fuqi dhe 

PKMM; 

1.5. Të paguaj për shërbimin e ofruar në bazë të tarifës së miratuar nga Komuna; 

1.6. T'i hedhin mbeturinat e tyre në vende dhe sipas sistemit të caktuara nga ana e 

Komunës për mbledhjen e mbeturinave, ndërsa mbeturinat e rrezikshme t’i 

ndajnë dhe t’i dorëzojnë në vendet e caktuara për to, në pajtim me legjislacionin 

në fuqi; 

1.7. Të bëjnë ndarjen e mbeturinave sipas sistemit të caktuar nga komuna, me qëllim 

të trajtimit dhe riciklimit të tyre si dhe t’i hedhin ose dorëzojnë mbeturinat e një 

lloji: 

1.7.1. Në shporta, kontejnerë apo vende dhe mënyra të përcaktuar për atë lloj; 

1.7.2. Në pika ose qendra grumbulluese të përcaktuara për atë lloj; ose 

1.7.3. Te operatori; 

1.8. Ta njoftojnë SMM kur prodhojnë mbeturina gjatë meremetimit apo rrënimit të 

objekteve dhe të largojnë këto mbeturina, nga hapësirat ose vendet publike, në 

pajtim me legjislacionin në fuqi. 

 

2. Prodhuesit apo zotëruesit e mbeturinave të veçanta, mbeturinave të rrezikshme dhe 

mbeturinave medicinale, janë të detyruar të respektojnë legjislacionin në fuqi për trajtimin e 

këtyre mbeturinave dhe të përdorin sistemin e ndarjes së kontejnerëve dhe t’i dorëzojnë ato 

mbeturina në vendet e caktuara për to.  

 

3. Prodhuesit apo zotëruesit e mbeturinave, për objektet dhe pajisjet për menaxhimin e 

mbeturinave, për të cilat sipas Ligjit për mbeturina, është e nevojshme të merret cilado nga lejet 

mjedisore, janë të detyruar të nxjerrin Planin për menaxhimin e mbeturinave, në pajtim me Neni 

11 të Ligjit për mbeturina. 
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KAPITULLI V - AKTIVITETET PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 

Neni 16 

Grumbullimi i mbeturinave  

 

1. Grumbullimi i mbeturinave bëhet vetëm në vendet dhe mënyrat e mbledhjes së 

mbeturinave të cilat caktohen nga Komuna. 

 

2. Ndryshimi i vendndodhjes së vendeve të mbledhjes së mbeturinave dhe hedhja e 

mbeturinave në kundërshtim me mënyrën e përcaktuar nga komuna, përbën shkelje dhe 

ndëshkohet sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Neni 17 

Kontejnerët dhe shportat për mbeturina 

 

1. Me qëllim të mbajtjes sa më të mirë të pastërtisë në sipërfaqe publike, vendoset numër i 

mjaftueshëm i shportave apo kontejnerëve për mbeturina.  

2. Llojin, mënyrën, vendin dhe numrin e shportave apo kontejnerëve dhe të mjeteve tjera 

në sipërfaqe publike, e cakton SMM, në bashkëpunim me operatorin.  

 

3. Numri i kontejnerëve duhet të përshtatet me numrin e banorëve në objektet e 

përbashkëta të banimit dhe llojin e mbeturinave që krijojnë. 

 

4. Kontejnerët për mbeturina duhet të vendosen në vende të dukshme dhe të 

përshtatshme.  

 

5. Kontejnerët, nëse paraqitet nevoja, duhet të kenë mbishkrime të dukshme që udhëzojnë 

për klasifikimin e mbeturinave. 

 

6. Personat juridik dhe fizik që marrin shërbimet derë me derë, hedhin mbeturinat sipas 

mënyrës që caktohet nga SMM. 

 

7. Ndërmarrja së cilës i besohen punët e mirëmbajtjes së rregullt të parqeve, sheshe dhe në 

vende tjera, është e obliguar të vendosë dhe të mirëmbajë numër të mjaftueshëm të 

kontejnerëve apo shportave për mbeturina. 

 



 

16 / 32 
 

8. Çerdhet, kopshtet dhe shkollat, publike e private, duhet të përdorin sistemin e disa 

kontejnerëve apo shportave për të edukuar fëmijët dhe nxënësit me normat e rregullat 

bashkëkohore të trajtimit të ndarë të mbeturinave. 

 

9. Për mirëmbajtjen dhe pastrimin e kontejnerëve për mbeturina, në sipërfaqe publike, 

kujdeset operatori.  

 

10. Personat juridik dhe qytetarët janë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

kontejnerëve për mbeturina apo  vendeve ku i hedhin mbeturinat.  

 

 

Neni 18 

Hedhja dhe mbledhja  e mbeturinave 

 

1. SMM  përkujdeset që të bëhen publik orari i hedhjes dhe mbledhjes së mbeturinave. 

  

2. Në procesin e vendimmarrjes për caktimin e orarit të hedhjes dhe mbledhjes së 

mbeturinave, ftohen të marrin pjesë operatorët, personat juridik dhe fizik, OJQ-të dhe publiku i 

interesuar.  

 

3. Secili person ka të drejtë të kërkojë të informohet për ecurinë e procesit të hedhjes dhe 

mbledhjes së mbeturinave.  

 

4. Sistemimi dhe hedhja e mbeturinave, nga prodhuesit apo zotëruesit e mbeturinave bëhet 

vetëm në mënyrën e caktuar dhe sipas orarit që ka caktuar komuna.  

 

5. Kalimtarët, mbeturinat e çastit si ambalazhe të ndryshme, i hedhin vetëm në shportat 

apo kontejnerët e vendosur në hapësira publike ose që ndodhen para dyqaneve. Ndalohet 

hedhja e tyre në rrugë, në trotuare apo në ambiente të tjera publike.  

 

6. Mbeturinat që dalin nga krasitja e pemëve, e hardhive, nga punimet në oborre, në 

lulishte e parqe, para se të dërgohen në vendet e mbledhjes së këtyre mbeturinave, priten në 

pjesë të vogla e palosen për të mos bllokuar kazanët dhe vështirësuar transportin. 

 

7. Hedhja e mbeturinave jashtë këtij rregulli, përbën shkelje dhe ndëshkohet sipas 

legjislacionit në fuqi. 
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8. Hedhja e mbeturinave të rrezikshme, mbeturinave te veçanta, mbeturinave industriale, 

mbeturinave inerte, mbeturinave medicinale, mbeturinave nga ndërtimi dhe rrënimi, si dhe 

mbeturinave të tjera që nuk konsiderohen si mbeturina komunale sipas Ligjit dhe nga kjo 

rregullore, duhet të bëhet në pikat e veçanta të caktuara nga Komuna për këtë qëllim, dhe në 

pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi. 

 

9. SMM  përkujdeset që komuna të sigurojë vendin në të cilin do të të bëhet hedhja e  

mbeturinave nga ndërtimi dhe rrënimi, dhe mbeturinave tjera të përcaktuar në paragrafin 8 të 

këtij neni.  

 

Neni 19 

Transportimi i mbeturinave  

 

1. Transportimi i mbeturinave për në vendet e deponimit bëhet nga komuna ose operatori.  

 

2. Transportuesit e mbeturinave bëjnë transportimin e mbeturinave në bazë të kushteve të 

përcaktuara me legjislacionin përkatës në fuqi. 

 

3. Bartja e mbeturinave bëhet gjatë ditës dhe gjatë natës, në orët e mbrëmjes apo herët në 

mëngjes, sipas orarit dhe dinamikës për mbledhjen e mbeturinave të caktuar nga SMM, i cili 

bëhet publikë në ueb faqen e komunës.  

 

4. Transportimi i mbeturinave në orët e pikut të aktiviteteve qytetare, është i ndaluar dhe 

ndëshkohet sipas legjislacionit në fuqi. 

 

5. Gjatë bartjes së mbeturinave mjetet me të cilat ato barten, patjetër duhet të jenë të 

mbyllura ose të mbuluara, në mënyrë që të pengohet derdhja apo rishpërndarja e mbeturinave 

gjatë transportit deri në deponinë e caktuar.  

 

6. Nëse ndotja ndodhë gjatë transportimit të mbeturinave, transportuesi është i detyruar 

që vendin e ndotur ta kthejë në gjendje të mëparshme. 

 

7. Nëse mbeturina e transportuara, nuk pranohet në deponinë e destinuar, transportuesi 

duhet ta kthej mbeturinën në vendin ku është marrë dhe të njoftojë SMM. 
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Neni 20 

Deponitë e  mbeturinave 

 

Deponimi i mbeturinave në Komunën e Pejës,  në varshmëri të karakteristikave të mbeturinave, 

bëhet vetëm në deponitë e licencuara dhe të lejuara përkatëse si dhe sipas llojit përkatës të 

mbeturinave, që mund të jenë deponi për mbeturinat e rrezikshme; deponi për mbeturinat jo të 

rrezikshme; deponi të mbeturinave inerte, në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi për 

menaxhimin e deponive.  

 

 

KAPITULLI VI - OPERATORËT PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 

Neni 21 

Operatorët për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. Menaxhimi i mbeturinave bëhet përmes kontratave të veçanta me një apo më shumë 

operator publik ose privat për menaxhimin e mbeturinave, të cilët duhet të jenë të pajisur me 

leje përkatëse mjedisore për menaxhimin e mbeturinave dhe të cilët do të veprojnë sipas 

kushteve të përcaktuara me licencën për menaxhimin e mbeturinave të lëshuar në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 

 

2. Operatorët për menaxhimin e mbeturinave mund të jenë institucionet, kompanitë 

publike ose private të regjistruara sipas ligjit, të cilët shërbimet për komunën për menaxhimin e 

mbeturinave e kryejnë në bazë të kontratës. 

 

3. Organi kontraktues i Komunës, duke u bazuar në dispozitat e ligjit përkatës të prokurimit, 

mund të përcaktojnë të gjitha kushtet nevojshme për përzgjedhjen e operatorit për menaxhimin 

e mbeturinave komunale, dhe mbeturinave: inerte, komerciale, të vëllimshme dhe mbeturinat 

nga ndërtimet  dhe rrënimet, brenda territorit të Komunës së Pejës. 

 

4. Komuna mund të përzgjedhë për operator një ndërmarrje në pronësi të Komunës sipas 

legjislacionit në fuqi. 

 

Neni 22 

Menaxhimi i mbeturinave me partneritet publiko-privat 
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Menaxhimi i mbeturinave, ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e impianteve dhe objekteve për 

menaxhimi e mbeturinave mund të jepet në formën e partneritetit publiko-privat  sipas 

dispozitave ligjore në fuqi. 

 

Neni 23 

Kontrata me operatorin 

 

1. Kontrata me operatorin duhet të specifikoj, së paku:  

1.1. Territorin e saktë ku kryhen shërbimet; 

1.2. Mënyrën e ofrimit të shërbimeve;  

1.3. Specifikimin e pajisjeve për trajtim; 

1.4. Mënyrën e raportimit në komunë; 

1.5. Çështjet tjera që kërkohen sipas Ligjit, këtë rregullore dhe legjislacionit përkatës 

në fuqi. 

 

2. Operatori i kontraktuar nga organi kontraktues, për ofrimin e shërbimeve për 

menaxhimin e mbeturinave, është i obliguar që të veprojë sipas Ligjit, kontratës, kësaj 

rregulloreje dhe legjislacionit përkatës në fuqi dhe përmbush të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e 

operatorit të përcaktuar në Ligj dhe legjislacionin përkatës në fuqi. 

 

 

   KREU VII-  KATEGORIZIMI I KONSUMATORËVE DHE TARIFAT PËR SHËRBIMET E 

MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 

 

Neni 24 

Kategorizimi i konsumatorëve dhe caktimi i tarifave për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. Konsumatorët, gjegjësisht prodhuesit apo zotëruesit të mbeturinave, kategorizohen si në 

vijim:  

1.1. Konsumatorët e amvisërive; 

1.2. Konsumatorët komercialë dhe industrialë; 

1.3. Konsumatorët institucionalë. 

 

2. Nënkategoritë e konsumatorëve dhe tarifat për menaxhimin e mbeturinave janë të 

përcaktuara në Shtojcën 1 të kësaj Rregulloreje. 
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3. Gjatë caktimit të tarifave duhet marrë parasysh shërbimit për secilën kategori, dhe duke 

marrë parasysh ndikimin e tarifave në mjedisin jetësor dhe rekomandimin e SMM dhe 

operatorëve. 

 

4. SMM në bashkëpunim me operatorin  krijojnë, mirëmbajnë dhe përditësojnë  listën e 

konsumatorëve, duke përfshirë edhe kategorizimin dhe nënkategorizimin e tyre. 

 

 

Neni 25 

Faturimi i mbeturinave 

 

1. Faturimi mbeturinave bëhet në bazë mujore kurse fatura i dorëzohet konsumatorit 

brenda muajit pasues.  

 

2. Konsumatori obligohet që të paguajë faturën e mbeturinave për çdo muaj të vitit. 

 

 

           KREU VIII - INFORMIMI, PROMOVIMI DHE RAPORTI PËR MENAXHIMIN E              

                                                           MBETURINAVE 

 

Neni 26 

Seanca/t vjetore për çështjet e menaxhimit të mbeturinave 

 

1. Kuvendi organizon të paktën një (1) seancë vjetore, apo se paku në një seancë e diskuton 

në rend të ditës çështjet e menaxhimit të mbeturinave. 

 

2. Në seancën/at vjetore ku diskutohet për menaxhimin e mbeturinave, secili drejtor i 

drejtorisë komunale raporton për çështjet, veprimet dhe masat që janë në përgjegjësinë e tij dhe 

që kanë të bëjnë dhe që ndërlidhen më menaxhimin e mbeturinave, si dhe paraqesin aktivitetet 

që janë ndërmarrë për realizimin e PKMM. 

 

3. Në seancën/at vjetore për menaxhimin e mbeturinave, ku diskutohet për menaxhimin e 

mbeturinave, marrin pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. 

 

4. Seanca/at vjetore për menaxhimin e mbeturinave organizohen në koordinim me SMM. 
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Neni 27 

Ditët e Komunës së pastër 

 

1. Nën patronatin e Kryetarit organizohen dhe mbahen "Ditët e Komunës së pastër". 

 

2. Gjatë këtyre ditëve organizohen aktivitete të ndryshme me pjesëmarrjen e subjekteve të 

ndryshme që merren me mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut në territorin e Komunës. 

 

3.  Kryetari, me vendim, cakton datat për "Ditët e Komunës së pastër", dhe përcakton 

përgjegjësitë e mekanizmave përkatëse për detyrat e tyre në këto ditë dhe aktivitetet konkrete 

që duhet ndërmarrë. 

 

4. Në ditët e Komunës së pastër, Kryetari mund të vendos që të bëhet pa pagesë 

grumbullimi, transportimi dhe deponimi i mbeturinave të vëllimshme.  

 

 

 

Neni 28 

Informimi dhe promovimi 

 

1. Komuna e Pejës është transparente ndaj palëve të interesuara për dhënien e informatave 

për menaxhimin e mbeturinave. 

 

2. Zyra përkatëse për informim në Komunën e Pejës, në bashkëveprim me SMM, përmes 

fushatave, ligjëratave publike si dhe materialeve të ndryshme promovuese për ngritjen e 

vetëdijes për menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut në 

territorin e Komunës së Pejës, krijojnë një sistem të informimit për mbrojtjen e mjedisit dhe 

shëndetit të njeriut dhe informata të tjera të cilat janë në interes të qytetarëve. 

 

3. Organizatat e shoqërisë civile inkurajohen dhe përkrahen që të monitorojnë, promovojnë 

dhe informojnë për menaxhimin e mbeturinave. 

 

Neni 29 

Ngritja e vetëdijes për rëndësinë dhe dobitë e menaxhimit dhe riciklimit të mbeturinave. 
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Zyra përkatëse për informim në Komunën e Pejës, në bashkëveprim me SMM, shoqërinë civile 

dhe konsumatorët promovojnë konceptin e 3R (reduktim, ripërdorim, riciklim), për të synuar që 

gradualisht në Komunën e Pejës të fillojë ndarja e mbeturinave (nga ekonomi familjare, tek 

shkollat dhe institucionet, dhe biznese), të ngritë vetëdijen e qytetarëve dhe bizneseve rreth 

përfitimeve për ndarje të mbeturinave dhe të krijojë infrastrukturë për zhvillim ekonomik lokal, 

pra të krijojë mundësi qytetarëve që të krijojnë biznese financiarisht të qëndrueshme në sektorin 

e menaxhimit të mbeturinave. 

 

Neni 30 

Raporti vjetor për menaxhimin e mbeturinave 

 

1. SMM monitoron zbatimin e kësaj rregulloreje dhe harton raporte vjetore për 

menaxhimin e mbeturinave. 

 

2. Obligohen të gjitha njësitë përkatëse të komunës për bashkëpunimin dhe ofrimin e të 

dhënave të kërkuara nga SMM. 

 

3. Raporti vjetor për menaxhimin e mbeturinave duhet dorëzuar në Ministri, deri më 31 

mars të vitit vijues, siç është përcaktuar në Nenin 58 të Ligjit për mbeturina. 

4. Operatorët që merren me menaxhimin e mbeturinave paraqesin Raportin vjetor deri më 

31 mars të vitit vijues. Raporti paraqitet në Komunë dhe në Ministri. 

 

5. Raporti nga paragrafët 3. dhe 4. të  këtij neni, duhet të përmbajnë të dhënat për: 

5.1. Llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin, trajtimin, 

përpunimin, riciklimin, magazinimin dhe deponimin e mbeturinave si dhe 

mbeturinave të cilat pranohen në objektet dhe pajisjet për menaxhimin e 

mbeturinave; 

5.2. Llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin dhe 

destinimin e lëndës së parë sekondare të përfituar në objektet për menaxhimin e 

mbeturinave; 

5.3. Çështje tjera të rëndësishme. 

 

6. Raporti nga paragrafët 3. dhe 4. të këtij neni plotësohet sipas Shtojcës VI. të Ligjit, dhe në 

pajtim me aktin nënligjor i cili rregullon kushtet dhe kriteret për raportimin për menaxhimin e 

mbeturinave. 
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KAPITULLI IX – BASHKËPUNIMI PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 

Neni 31 

Bashkëpunimi për menaxhimin e mbeturinave 

 

Të gjitha njësitë përbërëse të komunës dhe administrata komunale, në kuadër të detyrave dhe 

përgjegjësive të tyre, janë të obliguara të bashkëpunojnë dhe koordinojnë punën ndërmjet tyre 

për identifikimin e çështjeve të zbatimit të masave dhe gjetjes së mënyrave me efektive për 

menaxhimin e mbeturinave si dhe për zbatimin e Ligjit, kësaj rregulloreje, legjislacionit në fuqi 

dhe PKMM-së.  

 

Neni 32 

Bashkëpunimi ndër-komunal 

 

Për ushtrimin më efikas dhe më efektiv të menaxhimit të mbeturinave, Komuna e Pejës, kur 

është interesin publik të tyre, mund të bëjnë marrëveshje për menaxhimin e mbeturinave me një 

apo më shumë komuna të Republikës së Kosovës në pajtim me format, kushtet dhe procedurat e 

përcaktuara me Ligjin për bashkëpunim ndërkomunal, dispozitat e të cilit ligj vlejnë edhe për të 

gjitha format e bashkëpunimit ndër-komunal për menaxhimin e mbeturinave.  

 

Neni 33 

Bashkëpunimi me konsumatorët dhe organizatat e shoqërisë civile 

 

1. Organet dhe administrata komunale:  

1.1. Bashkëpunojnë me konsumatorët dhe organizatat e shoqërisë civile për realizimin 

e politikave të menaxhimit të mbeturinave, në pajtim me këtë rregullore dhe 

legjislacionin përkatës në fuqi; 

1.2. Sigurojnë, inkurajojnë dhe mbështesin pjesëmarrjen e konsumatorëve dhe 

organizatave të shoqërisë civile në çështjet e menaxhimit të mbeturinave dhe në 

aktivitetet planifikuese dhe zbatuese si dhe u ofrojnë këshilla dhe udhëzime 

organizatave që kërkojnë të ndërmarrin aktivitete të tilla; 

1.3. Mbajnë komunikime të rregullta me konsumatorët dhe organizatat e shoqërisë 

civile në mënyrë që të sigurohet një situatë e qartë e menaxhimit të mbeturinave 

në komunë nga një perspektivë tjetër. 
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KREU X -  MBIKËQYRJA INSPEKTIVE DHE KUNDËRVAJTJET 

 

Neni 34 

Mbikëqyrja inspektive 

 

1. Komuna ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin e masave dhe veprimeve gjatë menaxhimit 

të mbeturinave në territorin e vet, përmes inspektorit komunal për mjedis, në kuadër të 

përgjegjësive sipas dispozitave të nenit 62 deri në nenin 69 të Ligjit dhe dispozitave tjera të 

legjislacionit përkatës në fuqi. 

 

2. Inspektori komunal për mjedis mbikëqyrë dhe inspekton menaxhimin e mbeturinave në 

objektet, pajisjet dhe hapësirat që gjenden në territorin e komunës, duke ndërmarr masat për 

mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara sipas dispozitave të Ligjit dhe legjislacionit përkatës në fuqi. 

 

3. Inspektori komunal për mjedis, në kuadër të përgjegjësive është i  autorizuar të marrë 

masa preventive për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut si dhe të shqiptojë gjobë për 

kundërvajtjet e përcaktuar me Ligj dhe legjislacionin përkatës në fuqi.  

 

4. Punët e inspektorit për mbikëqyrjen inspektive të veprimtarive për menaxhimin e 

mbeturinave mund t`i kryej edhe zyrtari me kualifikim adekuat të cilin e autorizon komuna në 

kuadër të përgjegjësive të veta. 

 

5. Në rastet kur Komuna nuk ka inspektor komunal për mjedis, punët, detyrat dhe 

përgjegjësitë e tij, i kryen zyrtari komunal sipas paragrafit 3 të këtij neni, i cili kryen të gjitha 

detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit komunal për mjedis. 

 

Neni 35 

Inspektimi  jashtë territorit të komunës 

 

Inspektori komunal për mjedis, sipas marrëveshjes nga neni 15 paragrafi 2, neni 65 dhe neni 67 

të Ligjit, mund të mbikëqyrë dhe inspekton menaxhimin e mbeturinave edhe në objektet, pajisjet 

dhe hapësirat që gjinden jashtë territorit të komunës dhe njëkohësisht Komuna mund të lidhë 

marrëveshje që inspektori mjedisor komunal i komunës tjetër të kryejë inspektimin në territorin 

e Komunës së Pejës. 

 

Neni 36 

Kundërvajtjet dhe veprat penale 
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1. Në territorin e Komunës së Pejës, kur nuk përbëjnë vepër penale, do të dënohen për 

kundërvajtje dhe gjobiten  me gjoba të përcaktuara, personat fizik, personat juridik dhe personat 

përgjegjës të personave juridik, për mosrespektim të dispozitave të: 

 

1.1. Neneve 71, 73 dhe 74 të Ligjit për mbeturina; 

1.2. Neneve 137, 138 dhe 139 të Ligjit Nr. 06/L-034 për mbrojtjen e konsumatorit 

(Gazeta Zyrtare, nr. 11, 14 qershor 2018), dhe 

1.3. Neneve të ligjeve përkatëse në fuqi. 

 

2. Kur shkeljet e dispozitave të Ligjit për mbeturina dhe legjislacionit përkatës në fuqi 

përbëjnë vepër penale sipas Kodit Penal, inspektori komunal përmes kryetarit të komunës bënë 

kallëzimin penal. 

 

 

 

 

 

Neni 37 

Procedurat e ankesës 

 

Kundër vendimit të inspektorit  mund të parashtrohet  ankesa në pajtim  me Ligjin  Nr. 05/L -031 

për procedurën e përgjithshme administrative (Gazeta Zyrtare, nr. 20, 21 qershor 2016). 

 

Neni 38 

Mbeturinat e hedhura nga personi i pa njohur  

 

1. Për tëre mbeturinat e hedhura në hapësira publike ose jashtë deponive të mbeturinave, 

përgjigjet hedhësi i tyre. 

 

2. Nëse personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave, ne pajtim me përgjegjësitë 

ligjore, nuk përkujdeset për mbeturinat e hedhura nga personi i pa njohur dhe nuk mund të 

identifikohet hedhësi, përgjegjësinë për ato mbeturina e bartë Komuna, e cila siguron largimin e 

tyre.   

 

 

KAPITULLI XI -  DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
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Neni 39 

Përgjegjësia individuale 

 

Çdo person fizik dhe juridik mban përgjegjësi në bazë të dispozitave të kësaj rregulloreje dhe të 

legjislacionit përkatës për çështjet e menaxhimit të mbeturinave, kur me veprimet ose 

mosveprimet e tij, ka bërë kundërvajtje dhe shkelje të dispozitave të legjislacionit në fuqi. 

 

Neni 40 

Procedura përmbarimore dhe gjyqësore 

 

Ndaj konsumatorëve  të cilët nuk bëjnë pagesën e tarifës për mbeturina do të iniciohet 

procedurë procedura përmbarimore dhe gjyqësore nga njësitë përkatëse të komunës apo nga 

operatori i kontraktuar për menaxhimin e mbeturinave komunale, në pajtim me legjislacionin në 

fuqi. 

 

 

 

 

Neni 41 

Buxhetimi  

 

1. Financimi i menaxhimit të mbeturinave sigurohet nga pagesat e konsumatorëve, buxheti 

komunal, Buxheti i Republikës së Kosovës, donacionet dhe burimet tjera financiare  në pajtim  

me legjislacionin në fuqi. 

 

2. Për t’i përmbushur të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në këtë rregullore dhe me 

legjislacionin përkatës që ka të bëjë me menaxhimin e mbeturinave, organet dhe administrata 

përkatëse komunale, gjatë fazës së hartimit të buxhetit komunal planifikojnë buxhet për 

aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave si dhe sigurojnë burime 

njerëzore, financiare dhe logjistike të nevojshme.  

 

3. Komuna e planifikon buxhetin komunal, i cili është transparent dhe bazohet ne 

konsultime me palët.  

 

4. Administrata dhe organet komunale zhvillojnë një proces për analizimin e nevojave te 

buxhetimit për menaxhimin e mbeturinave, bazuar në procesin e vlerësimit dhe raportimit.  
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5. Kryetari bashkëpunon me Ministrinë dhe me donator të ndryshëm për prioritetet për 

marrjen e fondeve për menaxhimin e mbeturinave. 

 

Neni 42 

Regjistri i deponive ilegale 

 

Sektori përkatës për Menaxhimin e Mbeturinave, në afat prej gjashtë (6) muajve, pas hyrjes në 

fuqi të kësaj rregulloreje, duhet të përgatisë regjistrin e deponive ilegale në territorin e Komunës 

së Pejës, sipas dispozitave të Ligjit për mbeturina. 

 

Neni 43 

Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave 

 

Për të siguruar ofrimin e një shërbimi cilësor dhe efektiv për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit 

të njeriut, të gjithë punonjësit e komunës, veçanërisht punonjësit që kanë përgjegjësi direkte në 

fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut, janë të 

obliguar të ndjekin trajnime dhe aktivitete që synojnë të zhvillojnë kapacitetet e tyre në këtë 

fushë si dhe të venë në shfrytëzim, në punën e tyre të përditshme, njohurinë dhe dijen e 

përftuar. 

Neni 44 

Zbatimi 

 

1. Zbatimit të kësaj rregulloreje në territorin e Komunës së Pejë i nënshtrohen: 

1.1. SMM si dhe organet dhe administrata komunale; 

1.2. Operatorët e angazhuar për menaxhimin e mbeturinave; 

1.3. Të gjithë personat fizik dhe juridik, kalimtarët e rastit dhe turistët dhe që 

ushtrojnë veprimtari dhe që ndodhen në territorin e Komunës; 

1.4. Subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike; 

 

2. Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga Kryetari, me mbështetjen e drejtorit të 

Drejtorisë për punë komunale dhe shërbimeve publike dhe/apo udhëheqësit të SMM. 

 

3. Administrata dhe organet komunale janë të obliguara qe pas hyrjes në fuqi të kësaj 

rregulloreje, t'i marrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e kësaj rregulloreje  dhe 

kryerjen e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive përkatëse. 
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4. Për të gjitha rastet që nuk janë të rregulluara me këtë rregullore, zbatohen dispozitat e 

legjislacionit në fuqi që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave. 

 

5. Kryetari mund të nxjerrë Vendime për zbatimin e kësaj Rregulloreje. 

 

 

Neni 45 

Interpretimi i Rregullores 

 

1. Kjo rregullore duhet interpretuar dhe zbatuar  brenda kuadrit të Kushtetutës, Ligjit për 

vetëqeverisjen lokale, Ligjit për mbeturina, dhe Statutit të Komunës. 

 

2. Në të gjitha rastet kur ka kundërthënie të kësaj Rregulloreje me Ligjet dhe dispozitat e 

Statutit të Komunës do të zbatohen dispozitat e ligjeve dhe statutit. 

 

 

 

 

 

 

Neni 46 

Shfuqizimi 

 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja Komunale Nr. 06/2016, e datës 

26 Tetor 2016, e publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me datën 18.11.2016 

(https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13061). 

  

 

Neni 47 

Publikimi 

 

1. Kjo rregullore publikohet në gjuhët zyrtare dhe gjuhët në përdorim zyrtare. 

 

2. Kjo rregullore dhe ndryshimet e mëpasshme të saj publikohen ueb faqen e komunës dhe 

në “Gazetën Zyrtare”. 

 

Neni 48 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13061
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Hyrja në fuqi 

 

1. Kjo Rregullore pas miratimit nga Kuvendi i Komunës, nënshkrimit nga Kryesuesi i Kuvendit 

të Komunës dhe vlerësimit të ligjshmërisë nga ministria përgjegjëse për vetëqeverisje lokale, 

publikohet në ueb faqen e komunës. 

 

2. Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në ueb faqen e komunës. 

 

3. Në ditën në të cilën kjo rregullore publikohet në ueb faqe të komunës do të përcaktohet 

si dita e shpalljes. 

                 

                                                                                                                    

                                                                                                                        Rexhep Kurtbogaj 

 

                                                                                                     ________________ 

         Kryesues i Kuvendit Komunal  

     Nr/xx i aprovuar më - - .- - .20XX 

 

 

Shtojca I  

NËNKATEGORITË E KONSUMATORËVE DHE TARIFA PËR MENAXHIMIN E 

MBETURINAVE 

 

Nënkategoritë e konsumatorëve, gjegjësisht prodhuesve apo zotëruesëve të mbeturinave,  

ndahen si më poshtë: 

 

1. Kategoria e konsumatorëve shtëpiak - amvisëritë:  

 

a. Nënkategoria e parë “A”: konsumatorët (banorët rezident), të shërbyer derë me 

derë - zona urbane dhe zona rurale; 

b. Nënkategoria e dytë “B”: konsumatorët (banorët rezident) të shërbyer me 

kontejnerë të përbashkët – zona urbane dhe zona rurale; 

c. Nënkategoria e tretë “C”: konsumatorët (banorët jo rezident, të cilët kohë pas kohe 

dhe në periudha të shkurtëra kohore banojnë dhe gjenerojnë mbeturina), të 

shërbyer derë më derë apo me kontejner të përbashkët – zona urbane dhe rurale. 
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2. Kategoria e konsumatorëve Komercial/Industrial:  

 

a. Nënkategoria e parë: veprimtaritë e vogla zejtare dhe shërbyese. Në këtë kategori 

bëjnë pjesë këto veprimtari të bizneseve: kioska, kafe pjekëse shitore, shitës të CD-

ve dhe kasetave, argjendari, orëtar, agjencione turistike, avokatura, video lojërat, 

video klub, internet kafe, rrobaqepës, këpucëtarë, dyqan fotografish, pastrim kimik, 

kozmetika, optika, gurë-gdhendës, saraç-mbathtarë, zyra e inkasimit, OJQ, shitore 

suvenirësh, këmbimore, auto parking, butik, librari, llamarine punues, axhustator, 

kurse të gjuhëve dhe IT- së. 

b. Nënkategoria e dytë: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të ulët të shërbimit. Në këtë nënkategori bëjnë pjesë këto veprimtari të 

bizneseve: auto larje, frizer meshkujsh dhe femrash, ëmbëltore, shitore tekstili, 

shitore të auto-pjesëve, hekurishte, shitore sanitare, sallon i vogël i mobileve, 

shitore këpucësh, servise të ndryshme (elektroteknike dhe TI), shitore të ndryshme, 

objekte fetare të vogla, zyra të partive politike, farmaci, zyrat postare e të 

ngjashme, bastore, klinike (ordinance private), ordinance stomatologike deri ne dy 

karrige, automekanik, auto elektricist, auto saldues, auto sallon, dhe byrektore. 

c. Nënkategoria e tretë: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të moderuar të shërbimit. Në këtë nënkategori bëjnë pjesë këto veprimtari të 

bizneseve: furra të bukës dhe byrektore, kafeteri, minimarket - shitore ushqimore, 

podrume të pijeve,  poliklinike, filiale të bankave, sallone të sanitarisë, sallon i madh 

mobiliesh, qendrat sportive e të ngjashme), qendra te fitnesit, auto ngjyroses, 

fastfood, bujtina, pompa te benzinës, xhamprerëse, dhe ordinance stomatologike 

mbi dy karrige. 

d. Nënkategoria e katërt: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të lartë të shërbimit. Në këtë nënkategori bëjnë pjesë këto veprimtari të 

bizneseve: gjellëtore, restorant-qebaptore, restorante, fastfood-restoran, 

diskoteka, hotele, motele, dhe pompa te benzines me restorant. 

e. Nënkategoria e pestë: subjektet komercial/industrial të shërbyer me kontrata të 

veçanta, konkretisht me kontejnerë 1.1m³ dhe 7m³. Në këtë nënkategori bëjnë 

pjesë të gjithë subjektet komercial/industrial të cilët kanë hapësire që brenda 

pronës së tyre të vendosin kontejnerë 1.1 m³ dhe 7m³. 

 

3. Kategoria e konsumatorëve institucional. Konsumatorët në këtë kategori do të 

shërbehen më kontrata të veçanta, mënyra e shërbimit bëhet me:  
 

3.1. Nënkategoria e parë:  të shërbyer me kontejnerë 1.1 m³ dhe 
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3.2. Nënkategoria e dytë:  të shërbyer me kontejnerë 7 m³. 

 

Në kuadër të kësaj kategorie  hyjnë konsumatorët e institucioneve komunale dhe qendrore: 

 

a) Konsumatorët - institucionet komunale, e ku bëjnë pjesë: shkollat fillore dhe të mesme, 

institucionet parashkollore, QKMF, QMF, Ambulancat,  bashkësitë lokale, zyrat e vendit, objektet 

e komunës, teatri, kinemaja, objektet kulturore, objektet sportive, zjarrfikësit, ndërmarrjet 

publike lokale si dhe institucionet tjera të nivelit lokal;  

 

b) Nënkategorinë e konsumatorëve të institucioneve qendrore dhe organizatave ndërkombëtare, 

e ku bëjë pjesë: spitali i përgjithshëm, universitetet, policia e Kosovës, ndërmarrjet publike, 

posta, institucionet qendrore të gjyqësisë (gjykata, prokuroritë, burgjet), agjencionet e pavarura, 

organizatat ndërkombëtare, shkolla speciale “Xheladin Deda”, qendra e shëndetit mental, FSK, 

qendra për punë sociale si dhe institucionet tjera të nivelit qendror.  

 

 

 

 

 

TARIFA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 

Kategoritë (nënkategoritë) e konsumatorëve do të paguajnë faturë mujore për shërbimin e 

grumbullimit, transportimit dhe deponimit, etj të mbeturinave si në vijim:  

 

 

1. Kategoria e konsumatorëve shtëpiak – amvisëritë:  

 

1.1 Nënkategoria e parë “A” dhe Nënkategoria e dytë “B”, konsumatorët (banorët 

rezident), do të paguajnë tarifë fikse në vlerë prej 6.00 €uro (me TVSH). në muaj;  
 

1.2 Nënkategoria e tretë “C”, konsumatorët (banorët jo rezident), do të paguajnë tarifën 

fikse në vlerë prej 1.00 €uro (me TVSH) në muaj.  

 
 

2. Kategoria e konsumatorëve Komercial/Industrial.  

 

2.1.  Nënkategoria e parë: veprimtaritë e vogla zejtare dhe shërbyese do të paguajnë tarifë 
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fikse prej 6.50 €uro (me TVSH) në muaj; 
  

2.2.  Nënkategoria e dytë: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të ulët të shërbimit do të paguajnë tarifë fikse prej 11.00 €uro (me TVSH) në 

muaj; 
 

2.3. Nënkategoria e tretë: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të moderuar të shërbimit do të paguajnë tarifë fikse prej 14.00 €uro (me TVSH) 

në muaj; 
 

2.4. Nënkategoria e katërt: subjektet e mesme deri të mëdha komerciale/industriale me 

kosto të lartë të shërbimit do të paguajnë tarifë fikse prej 26.00 €uro (me TVSH) në 

muaj; 
 

2.5. Nënkategoria e pestë:  
 

2.5.1 Subjektet komerciale/industriale të shërbyer me kontrata të veçanta, 

konkretisht me kontejnerë 1.1m³ do të paguajnë tarifë prej 14.00 €uro (me 

TVSH),  për një zbrazje dhe 
  

2.5.2 Subjektet komerciale/industriale të shërbyer me kontrata të veçanta, 

konkretisht me kontejnerë 7m³ do të paguajnë tarifë prej 45.00 €uro (me 

TVSH),  për një zbrazje. 

 

3. Kategoria e konsumatorëve institucional:  

 

3.3. Nënkategoria e parë: Të shërbyer  shërbyer me kontrata të veçanta, konkretisht 

me kontejnerë 1.1m³ do të paguajnë tarifë prej 14.00 €uro (me TVSH),  për një 

zbrazje dhe 
 

3.4. Nënkategoria e dytë: Të shërbyer  shërbyer me kontrata të veçanta, konkretisht 

me kontejnerë 7m³ do të paguajnë tarifë prej 45.00 €uro (me TVSH),  për një 

zbrazje. 

 

 

Tarifat, nga ana e DPKSHP - së do të rishikohet çdo dy vite apo sipas nevojës.  
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Nr. 
Ren.

Pershkimi i projektit Prioriteti i 
zbatimit 

Afati Kohor i 
zbatimit

Implikimi 
Financiar

Arazhimet për 
Zbatim

Zotimet Paraprake 
Financiare

Resurset e 
Nevojshme 
(Njerëzore, 
Teknike dhe 
Financiare)

Vlera e 
përaferte e 
projektit

Kategoria e buxhetit 
për shpenzime

Financimi 
Buxhetor 
shtesë nëse 
është e 
nevojshme 

Roli dhe Përgjegjësitë Marrëveshjet për zbatim 
ndërmjet Komunës dhe 
organizatave tjera 
qeveritare ose tjera

Treguesit Monitorimi

1 Funksionalizimi dhe Mbështetja e Qendrës për Fëmijë në 
Dardani .

I lartë E  Përfunduar

2 Mbështetja e OJQ Anibar për funksionalizmin e Kinemasë së 
qytetit dhe Teatrit të Kukullave.

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

3 Ndërtimi i  Qendrës nacionale të Xhudos I lartë afatmesëm E  Përfunduar
4 Kompletimi i kompleksit sportive ne Brestovik (Hotel, 

Parking, Pishina, Fusha e Basketbollit dhe Shtegu i Atletikës).
I lartë

5 Ndërtimi i fushës të basketbollit me tartan në ShMFU Asdreni I lartë E  Përfunduar

6 Ndërtimi i fushave të basketbollit me tartan në ShMFU 8 
Marsi

I lartë E  Përfunduar

7 Ndërtimi i fushës të basketbollit me tartan në ShMFU Vaso 
Pasha

I lartë

8 Ndërtimi i fushës të basketbollit me tartan në ShMFU Ramiz 
Sadiku 

I lartë

9 Ndërtimi i fushës të basketbollit me tartan në ShMFU 
Jabllanicë e Vogël

I lartë E  Përfunduar

10 Ndërtimi i fushës të basketbollit me tartan në Gjimnazin 
Bedri Pejani

I lartë

11 Ndërtimi i shtegut të atletikës në Parkun Karagaq - deri në 
vitin 2021.

I lartë

12 Sigurimi i hapësirave për shah dhe ping-pong në kuadër të 
gjitha shkollave ne Komunën e Pejës;

I lartë E  Përfunduar

13 Krijimi i hapësirës gjelbëruese në vazhdim të Xhamisë së 
Puhovcit në sipërfaqe prej 60 ari.

I lartë Para perfundimit

14 Rregullimi i sheshit ,,Haxhi Zeka” I lartë
15 Rregullimi  i shtigjeve të ecjes me kubëzim, gjelbërim dhe 

ndriçim, (përgjatë lumit nga Patriarkana deri tek Ura e Zallit)- 
deri në vitin 2021.

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

16 Sigurimi i hapësirës për varreza në Ramun I lartë
17 Sigurimi i hapësirës për varreza në Pavlan I lartë
18 Organizimi i garave të disiplinave të ndryshme sportive në të 

gjitha nivelet e arsimit në kuadër të programit shkollor;
I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

19 Angazhimi i trajnerëve në shkolla publike për aktivitete fizike 
dhe shpotive me nxënës.

I lartë

20 Ndërtimi i shkollës së Re Fillore SHMFU 7 Shtatori I lartë Fillimi I punëve
21 Ndërtimi i shkollës së Re të mesme SHML Gjimnazi Shkencor I lartë Fillimi I punëve

22 Ndërtimi i SHFMU në Kryshec. I lartë E  Përfunduar
23 Perfundimi i Shkolles së Muzikës I lartë E  Përfunduar
24 Perfundimi i Shkolles së Artit I lartë E  Përfunduar
25 Perfundimi i Shkolles Fillore në Leshan I lartë E  Përfunduar
26 Ndërtimi i objektit të ri të QMF-së në Novosellë I lartë E  Përfunduar
27 Ndërtimi i objektit të ri të QMF-së në Vitomiricë I lartë E  Përfunduar
28 Ndërtimi i objektit të ri të AMF-së në Ozdrim I lartë
29 Avancimi i sistemit të digjitalizuar të administratës për të ju 

mundësuar qytetarëve të parashtrojnë kërkesa përmes 
sistemit elektronik.

I lartë E  Përfunduar

30 Digjitalizimi dhe Elektronizimin i Drejtorive Komunale ne 
menaxhimin e buxhetit (SNK)

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

31 Avancimi i sistemit të intranetit të komunës.  I lartë E  Përfunduar
32 Hartimi i strategjisë për mbrojtjen monumenteve kulturore 

në funksion të zhvillimit të turizmit,
I lartë

33 Përcaktimi i  kufirit të lokaliteteve arkeologjike. I lartë E  Përfunduar
34 Ndërtimi i kapaciteteve të stafit përmes trajnimeve adekuate. I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

35 Hartimi dhe shpërndarja e broshurave rreth rëndësisë së 
trashëgimisë kulturore.

I lartë E  Përfunduar

Prioritet e Zhvillimit Strategjik dhe Plani i Veprimit për Komunën e Pejës



36 Hartimi i strategjisë për mbrojtjen e natyrës dhe 
biodiversitetit dhe Zhvillimit të turizmit (sipas ligjit nr. 02/L-
18 dhe në bashkëpunim me MMPH)

I lartë

37 Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për të gjitha projektet e 
planifikuara në hapësirën e vlerave natyrore

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

38 Brendimi i Komunës së Pejës I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

39 Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave për rëndësinë e TN 
biodiversitetit

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

40 Ruajtja e cilësisë së tokës dhe ujit nëntokësorë përmes 
eliminimit të deponive ilegale

I lartë

41 Matja e vazhdueshme e cilësisë së ajrit I lartë E  Përfunduar
42 Ndalimi i eksploatimit të zhavorrit nga brigjet e lumenjve dhe 

tokat buze lumejve, si dhe krijimi i hapësirave për Gurthyes 
ne zonën e Brestovikut deri ne vitin 2020

I lartë

43 Ndërmarrja e fushatave vetëdijësuese për rëndësinë e 
ruajtjes së mjedisit, përgatitja dhe shpërndarja e broshurave

I lartë

44 Organizmi i trajnimeve, ligjëratave për rëndësinë e mjedisit 
të pastër dhe njohjen e vlerave të zonave të mbrojtura;

I lartë

45 Ndalimi i ndërtimit të hidrocentraleve në rrjedhën e 
Lumbardhit me të gjitha mekanizmat.

I lartë E  Përfunduar

46 Ndalimi i eksploatimit të zhavorit në të gjithë lumenjtë e 
Komunës së Pejës.

I lartë

47 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara 
dhe nga zjarri;

I lartë

48 Hartimi i strategjisë së turizmit rajonal. I lartë
49 Zhvillimi i Infrastrukturës adekuate fizike të turizmit. I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

50 Zhvillimi i produkteve të reja turistike. I lartë
51 Promovimi i ofertës së larmishme turistike. I lartë E  Përfunduar
52 Promovimi PPP në zhvillimin e sektorit turizmit. I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

53 Qendra Turistike BOREA I lartë
54 Turizmin kulturor. I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

55 Turizmin malor – sportiv. I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

56 Qendra Turistike Bogë I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

57 Turizmin ambiental, ekoturizmin, shendetesor dhe 
agroturizmin

I lartë

58 Përgatitja e kuadrit adekuat për menaxhimin e turizmit dhe 
ofrim kualitativ të shërbimeve nëpërmjet shkollave 
profesionale.

I lartë

59 Aftësim i kapaciteteve njërzore për industrin HORECA I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

60 Funksionalizimi i zonës industriale Zona e re ne Zahaq 10 Ha 
prone Publike dhe pjesa tjeter private me qasje ne 
autostradë.

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

61 Intensifikimi i bashkëpunimit komunë-biznese për 
partneritete publiko-private.

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

62 Promovim të zhvillimit të ndërmarrjeve Prodhuese I lartë
63 Promovim të zhvillimit të ndërmarrjeve ITC I lartë
64 Promovim të zhvillimit të ndërmarrjeve Inovative I lartë
65 Ndalimi i ndërtimeve në tokat kualitative bujqësore; I lartë
66 Ngritjen e pemishteve të reja për prodhim intensiv si dhe 

kultivim të bimëve mjekësore.
I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

67 Eliminimi i karakterit stinor te prodhimtarisë (ndërtimi i 
serrave);

I lartë

68 Përdorimi i farërave dhe fidanëve cilësore me potencial të 
lartë të prodhimit;

I lartë

69 Aplikimi i teknologjive të reja; I lartë
70 Zonat e zgjerimit Bellopojë dhe Maja e Zezë I lartë E  Përfunduar



71 Zona e konservimit (Çarshia e Gjatë) I lartë E  Përfunduar
72 Dendësimi dhe kompaktësimi në Lagjen Dardani I lartë E  Përfunduar
73 Dendësimi dhe kompaktësimi në Lagjen Kristal I lartë E  Përfunduar
74 Dendësimi dhe kompaktësimi në Lagjen Haxhi Zeka 2 I lartë E  Përfunduar
75 Rizhvillimi lagjne Qendra I lartë E  Përfunduar
76 Ridefinimi i rrugëve transit  Pejë - Vitomiricë, Pejë -Deçan I lartë

77 Lidhja e rrugës Maja e Zezë, Peklenë  Shtupeq i Vogël me 
rrethin në Vitomiricë ose rrugës në Brestovik. Së pari 
hartohet projekti deri 2019 dhe përfundimi i rrugëve deri në 
2021

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

78 Rregullimi i rrugës Varri i Sykut – Shtupeq i madh; I lartë
79 Rregullimi i rrugës Shtupeq i madh – Reka e Allagës; I lartë
80 Rregullimi i rrugës Reka e Allagës - Llutovë; I lartë E  Përfunduar
81 Rregullimi i rrugës Dugajevë - Gunishtë Shkrel;  I lartë E  Përfunduar
82 Rregullimi i rrugës Pepaj - Koshutan;  I lartë E  Përfunduar
83 Rregullimi i rrugës Koshutan - Hajle e Koshutanit;  I lartë
84 Rregullimi i rrugës Koshutan - Lekaj;  I lartë E  Përfunduar
85 Rregullimi i rrugës Bogë – Shkrel - Qafa e Regjaj;  I lartë E  Përfunduar
86 Rregullimi i rrugës Bogë – Stankaj;  I lartë E  Përfunduar
87 Rregullimi i rrugës Reka e Alagës - Pecaj;  I lartë E  Përfunduar
88 Rregullimi i rrugës Lipë – Shtedim; I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

89 Rregullimi i rrugës Turjakë – Rosujë; I lartë E  Përfunduar
90 Rregullimi i rrugës Podi i Jakupit - Shtedim; I lartë
91 Rregullimi i rrugës Leshan -Kërstovc (me urë); I lartë
92 Rregullimi i rrugës Baran - Rashiq ; (vazhdimi i rrugës) I lartë E  Përfunduar
93 Rregullimi i rrugës Peklenë - Shtupeq i Vogël; I lartë
94 Rregullimi i rrugës në Kuqishte, I lartë E  Përfunduar
95 Rregullimi i rrugës Drelaj, I lartë E  Përfunduar
96 Rregullimi i rrugës Dugajevë (lidhja e dy rrugëve të fshatit), I lartë

97 Rregullimi i rrugës në Bjeshket e Jabllanices së madhe dhe 
Jabllanices së Vogel ;

I lartë

98 Ndërtimi i 1 ure për automjete Puhovcë- Kapeshnicë 
(Hajdarak-Broq)

I lartë

99 Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara; I lartë E  Përfunduar
100 Ndërtimi i infrastrukturës së veçantë në rrugë për persona 

me nevoja të veçanta (pjerrinave, vend kalimeve, nivelizimin 
e trotuareve për karroca;

I lartë

101 Rregullimi i trotuareve përgjatë rrugëve që shpijnë drejt 
institucioneve publike;

I lartë E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

102 Shtimi i numrit të parkingjeve; I lartë E  Përfunduar
103 Paisja e rrugëve ndërlidhëse me sinjalizim vertikal dhe 

horizontal;
I lartë E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

104 Ndriçimi i rrugëve në qytet deri më 2021. I lartë E  Përfunduar
105 Identifikimi i kyçjeve ilegale ekzistuese për shkyçjen e tyre, 

parandalimi i kyçjeve të reja të kombinuara me masa 
ndëshkuese për kyçje ilegale eventuale.

I lartë

106 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në 
Gorozhdec për mbulushmërinë e zonës urbane dhe disa 
fshatrave sëbashku me kolektorin kryesor!

I lartë E  Përfunduar

107 Ndërtimi i gropave septike me ajrim nga plastika në zonat 
turistike.

I lartë

108 Largimi I kanalizimeve fekale nga ai atmosferik I lartë
109 Pastrimi i kanalizimeve të mbyllura atmosferike në qytet dhe 

funkcionalizimi i tyre.
I lartë

110 Identifikimi i kyçjeve ilegale të kanalizimit fekal në sistemin e 
kanalizimit atmosferik si dhe kyçja.

I lartë E  Përfunduar

111 Mirëmbajtja standard dhe e vazhdueshme e kanaleve te 
hapura.

I lartë E  Përfunduar

112 Rritja e efiçiencës energjetike në objektet publike, 
administrative, shkollore, shëndetësore, kulturore dhe 
sportive si dhe ndriqimit publik.

I lartë

113 Investim 5.3 mil € mbylljen e deponisë se vjetër dhe hapjen e 
deponisë së re, projekti 2019 –2020 kapaciteti i siguruar deri 
më 2035.

I lartë

114 Planifikimi I grumbullimit te mbeturinava sipas Zona 1 – 2 
herë në ditë, Zona 2 – 1 herë në ditë dhe Zona 3 – 1 ditë të 
javës

I lartë E  Përfunduar

115 Ngritja e kapaciteteve humane për menaxhim të mbeturinave I lartë E  Përfunduar

116 Shtypja, shpërndarja e materialeve didaktike nëpër shkolla 
për promovimin e 3R.

I lartë



117 Ngritja  vetëdijes qytetare për reduktim të mbeturinave; I lartë
118 Zvogëlimi i vëllimit të mbeturinave që prodhohen dhe 

deponohen;  
I lartë

119 Ngritja e kapaciteteve inspektuese të Drejtorisë së 
Inspektoratit për kontroll dhe parandalim të krijimit të 
deponive ilegale etj.

I lartë

286 Sumer topogani km 3 I lartë afatshkurtë të mesme PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
287 Eko Hoteli km 2 I lartë afatshkurtë të vogëla PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
288 Eko Zërimi (ne parkun Karagaq) I lartë afatshkurtë të vogëla PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
289 Shtegu i biçikletave  (Pejë –Radac) I lartë afatmesëm të mesme PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
291 Markimi dhe dixhitalizimi i shtigjeve I lartë afatshkurtë të vogëla PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik E  Përfunduar
292 Ura Tibetiane  km 6 I lartë afatshkurtë të vogëla PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik E  Përfunduar
295 Zhvillimi i produkteve të reja turistike. I lartë afatgjatë të mesme Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
120 Renovimi i objektit të shkollës “ Vaso Pash Shkodrani” për  

muzeun e artit modern deri 2025. 
I mesëm afatgjatë të mëdha Private Financiare Subvencione Zyra Kryetarit

121 Renovimi  i objektit të shkollës ekzistuese të artit “Odhise 
Paskali” dhe shndërrimi i saj në qendrën inovative (Bonevetë) 

I mesëm Tjera Investime Kapitale Drejtoria për Buxhet dhe Financa E  Përfunduar

122 Profilizimi dhe profesionalizimi i qendres Multifunksionale në 
Novosellë

I mesëm Financiare Private Drejtoria e Ispekcionit 

123 Profilizimi dhe profesionalizimi i qendres Multifunksionale në 
Vitomiricë.

I mesëm

124 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Kapeshnicë, I mesëm
125 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Karagaqë, I mesëm
126 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Haxhi Zekë, I mesëm
127 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Fidanishte, I mesëm
128 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Rrokaqiell, I mesëm
129 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Kristal, I mesëm
130 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Puhovc, I mesëm
131 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Xhemajl Kadë, I mesëm E  Përfunduar
132 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Dardani I mesëm E  Përfunduar
133 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në Jarinë I mesëm
134 Ndërtimi i kompleksit të Pishinave në Karagaq. I mesëm
135 Ndërtimi i Shtëpisë së Basketbollit në Karagaq I mesëm
136 Ndërtimi i qendrës Multisportive në vendin e Sallës Partizan I mesëm

137 Ndërtimi i qendrës Stërvitore Multifunksionale në 
Asllanqeshme me PPP

I mesëm
138 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Pejë, I mesëm E  Përfunduar
139 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Novosellë, I mesëm E  Përfunduar
140 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Raushiq, I mesëm
141 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Gllaviqicë, I mesëm
142 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Nabërgjan, I mesëm
143 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Gllogjan, I mesëm
144 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Kryshec , I mesëm
145 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Baran I mesëm E  Përfunduar

146 Ndërtimi i fushave ndihmëse të futbollit në Qyshk. I mesëm

147 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në SHMFU 
Vaso Pash Shkodrani 

I mesëm E  Përfunduar

148 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Leshan, I mesëm E  Përfunduar

149 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Gllogjan, I mesëm

150 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Kryshec, I mesëm

151 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Trestenik, I mesëm E  Përfunduar

152 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Treboviq, I mesëm E  Përfunduar

153 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Kliqinë, I mesëm

154 Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkolla në Dubovë I mesëm E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

155 Rritja për 3m2  të hapësirave publike për kokë banori. I mesëm E  Përfunduar
156 Krijimi i hapësirave gjelbëruese bashkë me shtegun e 

çiklizmit në të dy anët e lumit nga Ura në Tranzit deri ne 
Zahaq

I mesëm E  Përfunduar

157 Ndërlidhja e Tabjeve dhe Majës së Zezë më zonën urbane 
(Soft Spine – Patriarkana, Bulevardi i Gjelbër – Veri Perëndim 
–Varrezat e Gjata, Borea)

I mesëm

158 Rregullimi dhe formësimi i shtegu të shëndetit (Palestra 
Karagaq deri te KM 5-të).

I mesëm E  Përfunduar

159 Rritja e sipërfaqes gjelbëruese rreth Mullirit të Haxhi Zekës 
për 20 ari

I mesëm E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë



160 Shpërndarja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit, kubëzimit dhe 
ndriçimit në Hapësirat Publike në të gjitha vendbanimet- deri 
në vitin 2027;

I mesëm

161 Rritja e sipërfaqeve për varreza  për 5.90 ha deri ne vitin 2030 I mesëm E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

162 Sigurimi i hapësirës për varreza në Treboviq I mesëm E  Përfunduar
163 Sigurimi i hapësirës për varreza në Trestenik. I mesëm E  Përfunduar
164 Organizimi i simpoziumeve kulturore. I mesëm
165 Mbështetja e aktiviteteve të reja kulturore si dhe avancimi i 

atyre ekzistuese;
I mesëm

166 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Karagaç, I mesëm E  Përfunduar
167 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Xhemajl Kadë, I mesëm
168 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Dardani, I mesëm E  Përfunduar
169 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Puhovc, I mesëm
170 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Kristal I mesëm
171 Ndërtimi i çerdheve të Reja në Parkun Karagaq. I mesëm
172 Numri i nxënësve që duhet të përfshihen në arsimin 

profesional duhet të rritet për 3% për 5 vitet e ardhshme.
I mesëm

173 Ndërtimi  I objektit të ri të QKMF-së I mesëm
174 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në Bogë dhe Drelaj 

varësisht nga nevojat e turizmit 
I mesëm

175 Rritja e numrit të mjekëve familjarë; I mesëm
176 Sigurimi i hapësirës së nevojshme dhe ndërtimi i objekteve 

për strehim të rasteve sociale (për 60 familje) - zbatimi i 
programit trevjeçar të banimit-deri në vitin 2025

I mesëm E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

177 Inkurajimi i Investimeve me PPP, për ndërtimin e shtëpisë 
për të moshuar – deri ne vitin 2025 ;

I mesëm

178 Inkurajimi i Investimeve me PPP, për Banimin Publik dhe 
politikave sociale të nivelit lokal, nevojave dhe trendit në 
rritje për banim të përballueshëm me politikat ndërtimore-
deri në vitin 2025.

I mesëm

179 Ndërtimi i objektit te ri të komunës për  vendosjen e  disa 
drejtorive, ne hapësirën ku janë objektet komunale 
ekzistuese-deri  ne vitin  2023.

I mesëm

180 Funksionalizimi i Zyrës së Vendit në Drelaj I mesëm
181 Konservimi dhe rehabilitimi i monumenteve të trashëgimisë 

kulturore dhe historike (19 objekte që janë në gjendje 
mesatare si dhe restaurimi i 5 objekteve   në gjendje  jo të 
mirë) përmes aplikimit të  ligjeve në fuqi dhe standardeve 
evropiane (në bashkëpunim më MKRS)

I mesëm

182 Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore përmes 
themelimit dhe funksionalizmit të plotë të muzeut.

I mesëm E  Përfunduar

183 Përfshirja e trashëgimisë kulturore në programe shkollore. I mesëm

184 Dokumentimi dhe digjitalizmi i të gjitha informatave si dhe 
zgjerimi i listës së mbrojtës.

I mesëm

185 Trajtimi i ujërave të zeza që derdhen në projë nga 
Lumëbardhi, Lumebardhin i Deqanit dhe Drinin e Bardhë.

I mesëm

186 Monitorimi i vazhdueshëm e cilësisë dhe humbjeve të ujit I mesëm

187 Trajnimi i komunitetit për mënyrën e njohjes së bimësisë (me 
vlera të veçanta) si dhe mënyrën e trajtimit të tyre;

I mesëm

188 Hartimi i Planit për menaxhim të rrezikut I mesëm

189 Hartimi i Planit për Menaxhim të pyjeve I mesëm
190 Studimi i mundësisë se ndërtimi te pendës akumuluese në 

rrjedhën e lumit Sushicë.
I mesëm

191 Ndërtimi i argjinaturave (rregullimi i bankinave) në 
Lumbardh, Drin të bardhë dhe Sushicë.

I mesëm E  Përfunduar

192 Pyllëzimi i viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara; I mesëm
193 Nderimi i Bankinave pergjatë Lumëbardhit Faza 1 - Ura 

Tranzit deri ne Zahaq
I mesëm E  Përfunduar-po 

edhe disa pune 
shtesë

194 Nderimi i Bankinave pergjatë Lumëbardhit Faza 2 - Zahaq 
deri në Gllaviçicë 

I mesëm

195 Nderimi i Bankinave pergjatë Lumëbardhit Faza 3 - Gllaviçicë 
deri në Poterq

I mesëm



196 Mbjelljen e drunjtëve që do të mbulonin brezin prej 10 m 
largësi nga lumi për të kufizuar erozionin në lumenjtë kryesor

I mesëm

197 Pendat në Lumbardhë Zahaq për nevojat e ujitjes së tokave 
bujqësore,

I mesëm E  Përfunduar

198 Pendat në Pavlan për nevojat e ujitjes së tokave bujqësore I mesëm E  Përfunduar

199 Pendat në Qyshk  për nevojat e ujitjes së tokave bujqësore I mesëm E  Përfunduar

200 Pendat në Drin të bardhë Ruhot për nevojat e ujitjes së 
tokave bujqësore

I mesëm E  Përfunduar

201 Parku ndërkufitar: Mali i zi, Shqipëri, Kosovë Majat e Ballkani 
dhe shtegu i biçikletave, Mali I zi, Shqipëri, Kosovë.

I mesëm

202 Promovimi i vazhdueshëm i ofertës turistike në nivel 
regjional dhe ndërkombëtar

I mesëm

203 Ndërlidhja me bjeshkët e Deçanit me qasje në bjeshkët e 
Malit të zi dhe Shqipërisë për nxitjen e bashkëpunimit 
ndërkufitar si dhe zhvillim të agroturizmit.

I mesëm

204 Qendra Turistike Shkrel I mesëm
205 Qendra Turistike Koshutan I mesëm
206 Mbështetja me infrastrukturë adekuate, Infrastrukturë 

Rrugore, Ujë, Kanalizim dhe Energji.
I mesëm

207 Krijimi i një ndërveprimi ndërmjet sektorit të bujqësisë, 
turizmit dhe NVM-ve.

I mesëm

208 Përgatitja e një platformë të akterëve kryesor për ngritje të 
kapaciteteve në ndërmarrësi si dhe për përmirësimin e 
shkathtësive të punëkërkuesve për tregun e punës;

I mesëm

209 Dhënia e subvencioneve – grante për prodhime bujqësore 
(Bletari, Pemtari, Blegtori dhe Sera)

I mesëm E  Përfunduar

210 Ndërtimi i tregut modern të bylmetit, pemëve, gjësendeve të 
imëta te tregu i vjetër i Bylmetit (Çarshia e Gjatë).

I mesëm

211 Ndalimi i parcelizimit të tokës bujqësore nëse nuk është e 
paraparë më parë me plan;

I mesëm

212 Sigurimi i ujitjes cilësore dhe të rregullt; I mesëm
213 Dhënia në menaxhim të pyjeve shoqërore; I mesëm
214 Ngritja e kapaciteteve të pronarëve të pyjeve për menaxhim; I mesëm

215 Shtimi i fondit blegtoral, si dhe përmirësimi i racave të 
kafshëve me raca me potencial të lartë të prodhimit;

I mesëm

216 Organizimi i fermerëve në bazë të veprimtarisë së tyre 
(blegtor, pemëtar, kultivues të perimeve, bletar) në shoqata 
të fermerëve;

I mesëm E  Përfunduar

217 Mbështetja zhvillimit të blegtorisë përmes subvencioneve 
dhe granteve qeveritare.

I mesëm E  Përfunduar

218 Mbrojtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të kullosave; I mesëm
219 Ngritja profesionale e fermerëve dhe angazhimi i fermerëve 

ne Organizata Bujqësore sipas modelit te Trento Itali 
(organizimi i kurseve, trajnimeve për lëmit përkatëse të 
bujqësisë).

I mesëm

220 Hulumtime të sipërfaqeve të përshtatshme për pemëtari dhe 
vreshtari;

I mesëm

221 Diversifikimi i llojeve te kultivimit të perimeve; I mesëm
222 Zgjerimi i sipërfaqeve prodhuese; I mesëm
223 Ngritja e kapaciteteve të fermerëve; I mesëm
224 Ngritja e kapaciteteve Publiko-Private për ndërtimin e 

qendrave të grumbullimit dhe përpunimit për produktet 
bujqësore.

I mesëm

225 Përkrahja teknike  e fermerëve; I mesëm
226 Zhvillimi i industrisë përpunuese; I mesëm
227 Ngritja profesionale e fermerëve (organizimi i kurseve, 

trajnimeve për lëmitë përkatëse të bujqësisë;
I mesëm

228 Vetëdijesimi fermerëve mbi përfitimet nga ruajtja e 
produkteve bujqësore;

I mesëm E  Përfunduar

229 Kategorizimi i rrugëve I mesëm
230 Hartimi i planit të mobilitetit; I mesëm
231 Promovimi i transportit multi modal; I mesëm
232 Lidhja e stacionit të trenit dhe Grykës së Rugovës me 

transport të pamotorizuar;
I mesëm

233 Ndërtimi i 1 ure për automjete dhe këmbësorë permbi Urën 
e Zallit

I mesëm

234 Ndërtimi i 1 ure për këmbësorë ne Mes Puhovcit dhe 
Kapeshnicës 

I mesëm E  Përfunduar

235 Ndërtimi i 1 ure për këmbësorë tek Patrikana I mesëm E  Përfunduar



236 Ndërtimi i 1 ure për këmbësorë në lokacionin e përshtatshme 
prej Urës së Gurit deri te Ura e tregut të gjelbër

I mesëm

237 Ndërtimi i 1 ure për automjete në lokacionin me të 
pershtatshme prej Tregut të Gjelbër deri te Ura e Tranzitit

I mesëm

238 Organizimi i transportit urban; I mesëm
239 Riparimi i rrugës për Malin e Zi (në drejtim të Rozhajës dhe 

Çakorrit) për 5vite;
I mesëm

240 Sigurimi i ndërlidhjes me aeroportin e Gjakovës (me 
autoudhë 2 vitet e para)

I mesëm

241 Ri-Modelimi i rrugëve prej rrethi tek Dulia – deri tek Rrethi 
Ukaj-Company në bulevard.

I mesëm

242 Ri-Modelimi i rrugëve prej rrethi tek Rrokaqielli  - deri tek 
rrethi Vitomiricës dhe shndërrimi në bulevard.

I mesëm

243 Synohet të arrihet zvogëlimi i humbjeve për 45% (62% 
aktualisht) si dhe të bëhet përmirësimi i rrjetit për të ofruar 
shërbime publike cilësore.

I mesëm

244 Zgjerimi i rrjetit dhe përfshirja e rrjetit të kanalizimit të 
ujërave fekale.

I mesëm

245 Ndertimi i kolektorit për kanalizm në Trestenik I mesëm
246 Ndërtimi i impianit për trajtimin e ujërave të zeza në 

Trestenik
I mesëm

247 Ndertimi i kolektorit për kanalizm në Nepole I mesëm
248 Ndërtimi i impianit për trajtimin e ujërave të zeza në Nepole I mesëm

249 Ndertimi i kolektorit për kanalizm në Kuqishtë dhe disa 
fshatra tjerë ne Rugovë

I mesëm

250 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në 
Kuqishtë, për disa fshatra të zonës se Rugovës

I mesëm

251 Ndertimi i kolektorit për kanalizm në Jablanicë të Leshanit I mesëm

252 Ndërtimi i impianti për trajtimin e ujërave të zeza në 
Jabllanicë të Leshanit në afersi të Urës për disa fshatra të 
zonës.

I mesëm

253 Ndërtimi i 10 impianteve të vogla nëpër fshatra me trajtim 
biologjik, që nuk kanë mundësi të kyçen në WWTP Kryesor

I mesëm

254 Ridizanjnimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Pejës prej 
2021 deri 2025, në vlerë prej 5.3 Milion Euro investim nga 
KfW.

I mesëm E  Përfunduar-po 
edhe disa pune 
shtesë

255 Evidentimi dhe futja nën menaxhim të Drinit të Bardhë, i tërë 
rrjetit të kanaleve të ujitjes të komunës në vazhdimësi gjatë 
tre viteve në vijim.

I mesëm

256 Futja në gypa të sistemit të ujitjes që mundëson ujitje më të 
pastër.  

I mesëm

257 Ndërtimi i një bazeni akumulues (në Grykën e Shushicës) i cili 
është i lidhur me sistem të ujitjes me gypa i cili do të 
mundësonte ujitje cilësore dhe të vazhdueshme të sistemit 
pikë-pikë.

I mesëm

258 Kalimi nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv 
kabllovik 20kV  si dhe zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V 
me kabllo gërshet apo edhe kabllo nëntokësore.

I mesëm

259 Eliminimin gradual të trafostacioneve TS 35/10kV dhe 
kalimin në TS 110/20kV.Ndërtimi i nënstacioneve prej 
110/(20)10kV. Zëvendësimin e TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV.

I mesëm

260 Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve 
teknike dhe përmirësimit të sigurisë së furnizimit ne zona te 
caktuara dhe ne fshatrat e Rugoves;

I mesëm

261 Ndarje në burim të mbeturinave si dhe ripërdorimi; I mesëm
262 Inicimi (hartimi ) i programeve për riciklim (zhvillimi i 

projekteve për klasifikim te mbeturinave në nivel të lagjeve);
I mesëm

263 Licencimit të kompanive për reciklim; I mesëm
264 Ndertimi i objektit admnistrative per Entin Social I mesëm E  Përfunduar
278 Parkingu nentoksore tek Stacioni i Autobusve I mesëm
279 Hapesira për Objektin Shkollore (Cerdhe, Shkolle Fillore) I mesëm
280 Hapesir per Objekt Turistik I mesëm
281 Hapesir Komerciale I mesëm
282 Parkingu nentoksore tek Fakullteti Biznesit (ish Komercialja) I mesëm

283 Hapesira për Objektin Shkollore (Çerdhe, Shkolle Fillore) I mesëm
284 Hapesir per Objekt Turistik I mesëm
285 Hapesir Komerciale I mesëm



290 Kampingu   km 12  I mesëm afatmesëm të mesme PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
293 Hartimi i strategjisë së turizmit rajonal. I mesëm afatshkurtë të vogëla PPP Njerëzore Investime kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
294 Zhvillimi i Infrastrukturës adekuate fizike të turizmit. I mesëm afatgjatë të mesme PPP Teknike Investime kapitale Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
278 Ndërtimi i hambarit per materiale te rrezikshme në Sferkë I mesëm

280 Parkingjet e reja në Qendër I mesëm E  Përfunduar
281 Parkingjet e reja në Kapshnicë I mesëm E  Përfunduar
282 Parkingjet e reja në Karagaq I mesëm E  Përfunduar
283 Parkingjet e reja në Jarinë I mesëm
284 Parkingjet e reja në Dardani I mesëm
285 Parkingjet e reja në QT Borea I mesëm
265 Ndërtimi i objektit të ri të bibliotekës së komunës me të 

gjitha hapësirat përcjellëse - deri ne vitin 2027.
I ulët afatshkurtë minimal PPP Njerëzore Investime Kapitale Drejtoria e Administatës

266 Rezervimi i hapësirës së nevojshme për objekte të religjionit 
në zonat e reja të banimit.

I ulët

267 Ndërtimi i institucioneve të reja shëndetësore në afat të 
gjatë, bazuar në zgjerimin e vendbanimeve dhe projeksionet 
e popullsisë

I ulët

268 Themelimi i shoqatës së pronarëve të aseteve të trashëgimisë I ulët

269 Konsolidimi i tokave bujqësore me grupimin (bashkimi i 
parcelave të vogla të një pronë në parcela  të mëdha) 

I ulët
270 Heqja e mexhave, me qëllim të shtimit te sipërfaqeve të 

punueshme;
I ulët

271 Hapja e sip. të tokës që janë të mbuluara me shkurre si dhe 
djerrinat;

I ulët

272 Shpyllëzimi i sipërfaqeve me pyje të ulëta (rrafshinat dhe 
bregoret e mundshme);

I ulët

273 Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara në zonat erozive.  I ulët
274 Kujdesi intenziv dhe ruajtja e pyjeve 2019-2027. I ulët
275 Shfrytëzimi i kullosave ekzistuese në viset kodrinore-malore 

dhe aplikimi i prodhimtarisë ekologjike në blegtori në pjesët 
kodrinore-malore-Rugovë;

I ulët

276 Përkrahje tregtare për prodhimet vendore (sigurimi i 
tregjeve);

I ulët

277 Marketingu i prodhimeve bujqësore, grumbullimi, ruajtja, 
përpunimi i prodhimeve bujqësore dhe shitja e tyre 
(ekzistimi i tregut të ndërmjetëm)

I ulët

279 Transporti Publik per Zonen e Rugoves I ulët
286 Shkollat në Rugovë të Shfrytezohen per Pushimore të 

Nxenesve 
I ulët

287 Rinovimi në tërësi i kinemasë ekzistuese I ulët

288
289
290 E  Përfunduar-po edhe disa pune shtesë



Nr. Ren. Pershkimi i projektit Prioriteti i zbatimit 

1 Funksionalizimi dhe Mbështetja e Qendrës për Fëmijë në Dardani . I lartë
2 Mbështetja e OJQ Anibar për funksionalizmin e Kinemasë së qytetit dhe 

Teatrit të Kukullave.
I lartë

3 Ndërtimi i  Qendrës nacionale të xhudos -deri  ne vitin 2021 I lartë
4 Kompletimi i kompleksit sportive ne Brestovik (Hotel, Parking, Pishina, Fusha 

e Basketbollit dhe Shtegu i Atletikës).
I lartë

5 Ndërtimi i 6 fushave të basketbollit me tartan në shkollat: (Asdreni, 8 Marsi, 
Gjimnazi Bedri Pejani, Vaso Pasha, Ramiz Sadiku, Jabllanicë e Vogël) - deri në 
vitin 2020.

I lartë

6 Ndërtimi i shtegut të atletikës në Parkun Karagaq - deri në vitin 2021. I lartë

7 Sigurimi i hapësirave për shah dhe ping-pong në kuadër të gjitha shkollave ne 
Komunën e Pejës;

I lartë

8 Krijimi i hapësirës gjelbëruese në vazhdim të Xhamisë së Puhovcit në 
sipërfaqe prej 60 ari.

I lartë

9 Rregullimi i sheshit ,,Haxhi Zeka” I lartë
10 Rregullimi  i shtigjeve të ecjes me kubëzim, gjelbërim dhe ndriçim, (përgjatë 

lumit nga Patriarkana deri tek Ura e Zallit)- deri në vitin 2021.
I lartë

11 Sigurimi i hapësirës për varreza në Ramun dhe Pavlan I lartë
12 Organizimi i garave të disiplinave të ndryshme sportive në të gjitha nivelet e 

arsimit në kuadër të programit shkollor;
I lartë

13 Angazhimi i trajnerëve në shkolla publike për aktivitete fizike dhe shpotive 
me nxënës.

I lartë

14 Ndërtimi i shkollave të reja në qytet (SHFMU 7 Shtatori) dhe SHML Gjimnazi 
Shkencor;

I lartë

15 Ndërtimi i SHFMU në Kryshec. I lartë
16 Përfundimi i objektit të shkollës së Muzikës , shkollës së Artit si dhe shkollës 

Fillore në Leshan.
I lartë

17 Ndërtimi i objekteve të reja të QMF -ve: në Novosellë, Vitomiricë dhe AMF në 
Ozdrim.

I lartë

18 Avancimi i sistemit të digjitalizuar të administratës për të ju mundësuar 
qytetarëve të parashtrojnë kërkesa përmes sistemit elektronik.

I lartë

19 Digjitalizimi dhe Elektronizimin i Drejtorive Komunale ne menaxhimin e 
buxhetit (SNK)

I lartë

20 Ndërtimi i sistemit të intranetit të komunës.  I lartë
21 Hartimi i strategjisë për mbrojtjen monumenteve kulturore në funksion të 

zhvillimit të turizmit,
I lartë

22 Përcaktimi i  kufirit të lokaliteteve arkeologjike. I lartë
23 Ndërtimi i kapaciteteve të stafit përmes trajnimeve adekuate. I lartë
24 Hartimi dhe shpërndarja e broshurave rreth rëndësisë së trashëgimisë 

kulturore.
I lartë

25 Hartimi i strategjisë për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit dhe Zhvillimit 
të turizmit (sipas ligjit nr. 02/L-18 dhe në bashkëpunim me MMPH)

I lartë

26 Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për të gjitha projektet e planifikuara në 
hapësirën e vlerave natyrore

I lartë

27 Brendimi i Komunës së Pejës I lartë
28 Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave për rëndësinë e TN biodiversitetit I lartë



29 Ruajtja e cilësisë së tokës dhe ujit nëntokësorë përmes eliminimit të 
deponive ilegale

I lartë

30 Matja e vazhdueshme e cilësisë së ajrit I lartë
31 Ndalimi i eksploatimit të zhavorrit nga brigjet e lumenjve dhe tokat buze 

lumejve, si dhe krijimi i hapësirave për Gurthyes ne zonën e Brestovikut deri 
ne vitin 2020

I lartë

32 Ndërmarrja e fushatave vetëdijësuese për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit, 
përgatitja dhe shpërndarja e broshurave

I lartë

33 Organizmi i trajnimeve, ligjëratave për rëndësinë e mjedisit të pastër dhe 
njohjen e vlerave të zonave të mbrojtura;

I lartë

34 Ndalimi i ndërtimit të hidrocentraleve në rrjedhën e Lumbardhit. I lartë
35 Ndalimi I eksploatimit të zhavorit në të gjithë lumenjtë e Komunës së Pejës. I lartë

36 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara dhe nga zjarri; I lartë

37 Hartimi i strategjisë së turizmit rajonal. I lartë
38 Zhvillimi i Infrastrukturës adekuate fizike të turizmit. I lartë
39 Zhvillimi i produkteve të reja turistike. I lartë
40 Promovimi i ofertës së larmishme turistike. I lartë
41 Promovimi PPP në zhvillimin e sektorit turizmit. I lartë
42 Qendra Turistike BOREA I lartë
43 Turizmin kulturor. I lartë
44 Turizmin malor – sportiv. I lartë
45 Qendra Turistike Bogë I lartë
46 Turizmin ambiental, ekoturizmin, shendetesor dhe agroturizmin I lartë
47 Përgatitja e kuadrit adekuat për menaxhimin e turizmit dhe ofrim kualitativ të 

shërbimeve nëpërmjet shkollave profesionale.
I lartë

48 Aftësim i kapaciteteve humane për hoteleri, restauronte dhe gastronomi. I lartë

49 Funksionalizimi i zonës industriale Zona e re ne Zahaq 10 Ha prone Publike 
dhe pjesa tjeter private me qasje ne autostradë.

I lartë

50 Intensifikimi i bashkëpunimit komunë-biznese për partneritete publiko-
private.

I lartë

51 Promovim të zhvillimit të ndërmarrjeve Prodhuese, ITC dhe Inovacionit; I lartë

52 Ndalimi i ndërtimeve në tokat kualitative bujqësore; I lartë
53 Ngritjen e pemishteve të reja për prodhim intensiv si dhe kultivim të bimëve 

mjekësore.
I lartë

54 Eliminimi i karakterit stinor te prodhimtarisë (ndërtimi i serrave); I lartë
55 Përdorimi i farërave dhe fidanëve cilësore me potencial të lartë të prodhimit; I lartë

56 Aplikimi i teknologjive të reja; I lartë
57 Zonat e zgjerimit (Bellopojë, Maja e Zezë) I lartë
58 Zona e konservimit (Çarshia e Gjatë) I lartë
59 Dendësimi dhe kompaktësimi (Dardani, Kristal, Haxhi Zeka 2) I lartë
60 Rizhvillimi (Qendra) I lartë
61 Ridefinimi i rrugëve transit  Pejë - Vitomiricë, Pejë -Deçan I lartë
62 Lidhja e rrugës Maja e Zezë, Peklenë  Shtupeq i Vogël me rrethin në 

Vitomiricë ose rrugës në Brestovik. Së pari hartohet projekti deri 2019 dhe 
përfundimi i rrugëve deri në 2021

I lartë



63 Rregullimi i rrugëve Varri i Sykut – Shtupeq i madh; Shtupeq i madh – Reka e 
Allagës; Reka e Allagës - Llutovë; Dugajevë - Gunishtë Shkrel;  Pepaj - 
Koshutan;  Koshutan - Hajle e Koshutanit;  Koshutan - Lekaj;  Bogë – Shkrel - 
Qafa e Regjaj;  Bogë – Stankaj;  Reka e Alagës - Pecaj;  Lipë – Shtedim; Turjakë 
– Rosujë; Podi i Jakupit - Shtedim; Leshan -Kërstovc (me urë); Baran - Rashiq ; 
(vazhdimi i rrugës) Peklenë - Shtupeq i Vogël; Rrugët në Kuqishte, Drelaj, 
Dugajevë (lidhja e dy rrugëve të fshatit), Bjeshket e Jabllanices së madhe dhe 
Jabllanices së Vogel ;

I lartë

64 Ndërtimi i 1 ure për automjete Puhovcë- Kapeshnicë (Hajdarak-Broq) I lartë

65 Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara; I lartë
66 Ndërtimi i infrastrukturës së veçantë në rrugë për persona me nevoja të 

veçanta (pjerrinave, vend kalimeve, nivelizimin e trotuareve për karroca;
I lartë

67 Rregullimi i trotuareve përgjatë rrugëve që shpijnë drejt institucioneve 
publike;

I lartë

68 Shtimi i numrit të parkingjeve; I lartë
69 Paisja e rrugëve ndërlidhëse me sinjalizim vertikal dhe horizontal; I lartë
70 Ndriçimi i rrugëve në qytet deri më 2021. I lartë
71 Identifikimi i kyçjeve ilegale ekzistuese për shkyçjen e tyre, parandalimi i 

kyçjeve të reja të kombinuara me masa ndëshkuese për kyçje ilegale 
eventuale.

I lartë

72 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Gorozhdec për 
mbulushmërinë e zonës urbane dhe disa fshatrave.

I lartë

73 Ndërtimi i gropave septike me ajrim nga plastika në zonat turistike. I lartë
74 Largimi I kanalizimeve fekale nga ai atmosferik I lartë
75 Pastrimi i kanalizimeve të mbyllura atmosferike në qytet dhe funkcionalizimi i 

tyre.
I lartë

76 Identifikimi i kyçjeve ilegale të kanalizimit fekal në sistemin e kanalizimit 
atmosferik si dhe kyçja.

I lartë

77 Mirëmbajtja standard dhe e vazhdueshme e kanaleve te hapura. I lartë
78 Rritja e efiçiencës energjetike në objektet publike, administrative, shkollore, 

shëndetësore, kulturore dhe sportive si dhe ndriqimit publik.
I lartë

79 Investim 5.3 mil € mbylljen e deponisë se vjetër dhe hapjen e deponisë së re, 
projekti 2019 –2020 kapaciteti i siguruar deri më 2035.

I lartë

80 Planifikimi I grumbullimit te mbeturinava sipas Zona 1 – 2 herë në ditë, Zona 
2 – 1 herë në ditë dhe Zona 3 – 1 ditë të javës

I lartë

81 Ngritja e kapaciteteve humane për menaxhim të mbeturinave I lartë
82 Shtypja, shpërndarja e materialeve didaktike nëpër shkolla për promovimin e 

3R.
I lartë

83 Ngritja  vetëdijes qytetare për reduktim të mbeturinave; I lartë
84 Zvogëlimi i vëllimit të mbeturinave që prodhohen dhe deponohen;  I lartë
85 Ngritja e kapaciteteve inspektuese të Drejtorisë së Inspektoratit për kontroll 

dhe parandalim të krijimit të deponive ilegale etj.
I lartë

86 Renovimi i objektit të shkollës “ Vaso Pash Shkodrani” për  muzeun e artit 
modern deri 2025. 

I mesëm

87 Renovimi  i objektit të shkollës ekzistuese të artit “Odhise Paskali” dhe 
shndërrimi i saj në qendrën inovative (Bonevetë) 

I mesëm

88 Profilizimi dhe profesionalizimi i qendrave Multifunksionale në Novosellë  
dhe Vitomiricë.

I mesëm

89 Ndërtimi i qendrave të komunitetit në bashkësitë lokale në qytet deri në 
2027 (Kapeshnicë, Karagaqë, Haxhi Zekë, Fidanishte, Rrokaqiell, Kristal, 
Puhovc, Xhemajl Kadë, Dardani dhe Jarinë).

I mesëm



90 Ndërtimi i Pishinës Olimpike në Karagaq. I mesëm
91 Ndërtimi i Shtëpisë së Basketbollit në Karagaq I mesëm
92 Ndërtimi i qendrës Multisportive në vendin e Sallës Partizan I mesëm
93 Ndërtimi i qendrës Stërvitore Multifunksionale në Asllanqeshme me PPP I mesëm

94 Ndërtimi i 9 fushave ndihmëse të futbollit: Pejë, Novosellë, 
Raushiq,Gllaviqicë, Nabërgjan, Gllogjan, Kryshec , Baran dhe Qyshk.

I mesëm

95 Ndërtimi i 8 sallave të edukatës fizike në shkolla edhe  për shfrytëzim të 
komunitetit(shk.” Vaso Pash Shkodrani”, fshatrat - Leshan, Gllogjan, Kryshec, 
Trestenik, Treboviq, Kliqinë, Dubovë)- deri në vitin 2027.

I mesëm

96 Rritja për 3m2  të hapësirave publike për kokë banori. I mesëm
97 Krijimi i hapësirave gjelbëruese bashkë me shtegun e çiklizmit në të dy anët e 

lumit nga Ura në Tranzit deri ne Zahaq
I mesëm

98 Ndërlidhja e Tabjeve dhe Majës së Zezë më zonën urbane (Soft Spine – 
Patriarkana, Bulevardi i Gjelbër – Veri Perëndim –Varrezat e Gjata, Borea)

I mesëm

99 Rregullimi dhe formësimi i shtegu të shëndetit (Palestra Karagaq deri te KM 5-
të).

I mesëm

100 Rritja e sipërfaqes gjelbëruese rreth Mullirit të Haxhi Zekës (20ari) I mesëm
101 Shpërndarja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit, kubëzimit dhe ndriçimit në 

Hapësirat Publike në të gjitha vendbanimet- deri në vitin 2027;
I mesëm

102 Rritja e sipërfaqeve për varreza  për 5.90 ha (që do mjaftojë deri 2040) - deri 
ne vitin2030

I mesëm

103 Sigurimi i hapësirës për varreza në Treboviq dhe Trestenik. I mesëm
104 Organizimi i simpoziumeve kulturore. I mesëm
105 Mbështetja e aktiviteteve të reja kulturore si dhe avancimi i atyre ekzistuese; I mesëm

106 Ndërtimi i çerdheve te Reja ne Karagaç, Xhemajl Kadë, Dardani, Puhovc, 
Kristal dhe në Parkun Karagaq.

I mesëm

107 Numri i nxënësve që duhet të përfshihen në arsimin profesional duhet të 
rritet për 3% për 5 vitet e ardhshme.

I mesëm

108 Ndërtimi I objektit të ri të QKMF-së –deri ne vitin 2025. I mesëm
109 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në Bogë dhe Drelaj varësisht nga nevojat e 

turizmit -deri në vitin 2025.
I mesëm

110 Rritja e numrit të mjekëve familjarë; I mesëm
111 Sigurimi i hapësirës së nevojshme dhe ndërtimi i objekteve për strehim të 

rasteve sociale (për 60 familje) - zbatimi i programit trevjeçar të banimit-deri 
në vitin 2025

I mesëm

112 Inkurajimi i Investimeve me PPP, për ndërtimin e shtëpisë për të moshuar – 
deri ne vitin 2025 ;

I mesëm

113 Inkurajimi i Investimeve me PPP, për Banimin Publik dhe politikave sociale të 
nivelit lokal, nevojave dhe trendit në rritje për banim të përballueshëm me 
politikat ndërtimore-deri në vitin 2025.

I mesëm

114 Ndërtimi i objektit te ri të komunës për  vendosjen e  disa drejtorive, ne 
hapësirën ku janë objektet komunale ekzistuese-deri  ne vitin  2023.

I mesëm

115 Funksionalizimi i Zyrës së Vendit në Drelaj I mesëm
116 Konservimi dhe rehabilitimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe 

historike (19 objekte që janë në gjendje mesatare si dhe restaurimi i 5 
objekteve   në gjendje  jo të mirë) përmes aplikimit të  ligjeve në fuqi dhe 
standardeve evropiane (në bashkëpunim më MKRS)

I mesëm

117 Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore përmes themelimit dhe 
funksionalizmit të plotë të muzeut.

I mesëm

118 Përfshirja e trashëgimisë kulturore në programe shkollore. I mesëm



119 Dokumentimi dhe digjitalizmi i të gjitha informatave si dhe zgjerimi i listës së 
mbrojtës.

I mesëm

120 Trajtimi i ujërave të zeza që derdhen në proje , Lumëbardhë, Lumebardhin e 
Deqanit dhe Drinin e Bardhë.

I mesëm

121 Monitorimi i vazhdueshëm e cilësisë dhe humbjeve të ujit I mesëm
122 Trajnimi i komunitetit për mënyrën e njohjes së bimësisë(me vlera të 

veçanta) si dhe mënyrën e trajtimit të tyre;
I mesëm

123 Hartimi i Planit për menaxhim të rrezikut I mesëm
124 Hartimi i Planit për Menaxhim të pyjeve I mesëm
125 Studimi I mundësisë se ndërtimi te pendës akumuluese në rrjedhën e lumit 

Sushicë.
I mesëm

126 Ndërtimi i argjinaturave (rregullimi i bankinave) në Lumbardh, Drin të bardhë 
dhe Sushicë.

I mesëm

127  Pyllëzimi i viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara; I mesëm
128 Ndërtimi I liqejve të vegjël   dhe mbjellja e brezit gjelbërues prej tranzitit deri 

në Poterq.  
I mesëm

129 Mbjelljen e drunjtëve që do të mbulonin brezin prej 10 m largësi nga lumi për 
të kufizuar erozionin në lumenjtë kryesor

I mesëm

130 Pendat në Lumbardh(3) dhe ne Drin të bardhë, Zahaq ,Pavlan, Qyshk dhe 
Ruhot për nevojat e ujitjes së tokave bujqësore.

I mesëm

131 Parku ndërkufitar: Mali i zi, Shqipëri, Kosovë Majat e Ballkani dhe shtegu i 
biçikletave, Mali I zi, Shqipëri, Kosovë.

I mesëm

132 Promovimi i vazhdueshëm i ofertës turistike në nivel regjional dhe 
ndërkombëtar

I mesëm

133 Ndërlidhja me bjeshkët e Deçanit me qasje në bjeshkët e Malit të zi dhe 
Shqipërisë për nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar si dhe zhvillim të 
agroturizmit.

I mesëm

134 Qendra Turistike Shkrel I mesëm
135 Qendra Turistike Koshutan I mesëm
136 Mbështetja me infrastrukturë adekuate, Infrastrukturë Rrugore, Ujë, 

Kanalizim dhe Energji.
I mesëm

137 Krijimi i një ndërveprimi ndërmjet sektorit të bujqësisë, turizmit dhe NVM-ve. I mesëm

138 Përgatitja e një platformë të akterëve kryesor për ngritje të kapaciteteve në 
ndërmarrësi si dhe për përmirësimin e shkathtësive të punëkërkuesve për 
tregun e punës;

I mesëm

139 Dhënia e subvencioneve – grante për prodhime bujqësore (Bletari, Pemtari, 
Blegtori dhe Sera)

I mesëm

140 Ndërtimi i tregut modern (të bylmetit, pemëve, gjësendeve të imëta) te  
tregu i vjetër i Bylmetit (Çarshia e Gjatë).

I mesëm

141 Ndalimi i parcelizimit të tokës bujqësore nëse nuk është e paraparë më parë 
me plan;

I mesëm

142 Sigurimi i ujitjes cilësore dhe të rregullt; I mesëm
143 Hartimi i Planit për menaxhimin e pyjeve; I mesëm
144 Dhënia në menaxhim të pyjeve shoqërore; I mesëm
145 Ngritja e kapaciteteve të pronarëve të pyjeve për menaxhim; I mesëm
146 Shtimi i fondit blegtoral, si dhe përmirësimi i racave të kafshëve me raca me 

potencial të lartë të prodhimit;
I mesëm

147 Organizimi i fermerëve në bazë të veprimtarisë së tyre (blegtor, pemëtar, 
kultivues të perimeve, bletar) në shoqata të fermerëve;

I mesëm

148 Mbështetja zhvillimit të blegtorisë përmes subvencioneve dhe granteve 
qeveritare.

I mesëm

149 Mbrojtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të kullosave; I mesëm
150 Ngritja profesionale e fermerëve dhe angazhimi i fermerëve ne Organizata 

Bujqësore sipas modelit te Trento Itali (organizimi i kurseve, trajnimeve për 
lëmit përkatëse të bujqësisë).

I mesëm



151 Hulumtime të sipërfaqeve të përshtatshme për pemëtari dhe vreshtari; I mesëm

152 Diversifikimi i llojeve te kultivimit të perimeve; I mesëm
153 Zgjerimi i sipërfaqeve prodhuese; I mesëm
154 Ngritja e kapaciteteve të fermerëve; I mesëm
155 Ngritja e kapaciteteve Publiko-Private për ndërtimin e qendrave të 

grumbullimit dhe përpunimit për produktet bujqësore.
I mesëm

156 Përkrahja teknike  e fermerëve; I mesëm
157 Zhvillimi i industrisë përpunuese; I mesëm
158 Ngritja profesionale e fermerëve (organizimi i kurseve, trajnimeve për lëmitë 

përkatëse të bujqësisë;
I mesëm

159 Vetëdijesimi fermerëve mbi përfitimet nga ruajtja e produkteve bujqësore; I mesëm

160 Kategorizimi i rrugëve I mesëm
161 Hartimi i planit të mobilitetit; I mesëm
162 Promovimi i transportit multi modal; I mesëm
163 Lidhja e stacionit të trenit dhe Grykës së Rugovës me transport të 

pamotorizuar;
I mesëm

164 Ndërtimi i 3 urave për këmbësorë( prej Patrikanës deri te Ura e Zallit) I mesëm

165 Ndërtimi i 1 ure për këmbësorë (prej Urës së Gurit deri te Ura e tregut të 
gjelbër)

I mesëm

166 Ndërtimi i 1 ure për automjete (prej Tregut të Gjelbër deri te Ura e Tranzitit) I mesëm

167 Organizimi i transportit urban; I mesëm
168 Riparimi i rrugës për Malin e Zi (në drejtim të Rozhajës dhe Çakorrit) për 5vite; I mesëm

169 Sigurimi i ndërlidhjes me aeroportin e Gjakovës (me autoudhë 2 vitet e para) I mesëm

170 Ri-Modelimi i rrugëve rrethi tek Dulia – Rrethi tek Ukaj-Company dhe rrethi 
tek Rrokaqielli  - rrethi Vitomiricës dhe shndërrimi i këtyre rrugëve në 
bulevard.

I mesëm

171 Synohet të arrihet zvogëlimi i humbjeve për 45% (62% aktualisht) si dhe të 
bëhet përmirësimi i rrjetit për të ofruar shërbime publike cilësore.

I mesëm

172 Zgjerimi i rrjetit dhe përfshirja e rrjetit të kanalizimit të ujërave fekale. I mesëm

173 Ndërtimi i impianit për trajtimin e ujërave të zeza në Trestenik I mesëm
174 Ndërtimi i impianit për trajtimin e ujërave të zeza në Nepole I mesëm
175 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Kuqishtë, për disa 

fshatra të zonës se Rugovës
I mesëm

176 Ndërtimi i impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Jabllanicë të Leshanit në 
afersi të Urës për disa fshatra të zonës.

I mesëm

177 Ndërtimi i impianteve të vogla nëpër fshatra me trajtim biologjik, që nuk 
kanë mundësi të kyçen në WWTP

I mesëm

178 Ridizanjnimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Pejës prej 2021 deri 2025, në 
vlerë prej 5.3 Milion Euro investim nga KfW.

I mesëm

179 Evidentimi dhe futja nën menaxhim të Drinit të Bardhë, i tërë rrjetit të 
kanaleve të ujitjes të komunës në vazhdimësi gjatë tre viteve në vijim.

I mesëm

180 Futja në gypa të sistemit të ujitjes që mundëson ujitje më të pastër.  I mesëm
181 Ndërtimi i një bazeni akumulues (në Grykën e Shushicës) i cili është i lidhur 

me sistem të ujitjes me gypa i cili do të mundësonte ujitje cilësore dhe të 
vazhdueshme të sistemit pikë-pikë.

I mesëm



182 Kalimi nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 20kV  si 
dhe zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V me kabllo gërshet apo edhe kabllo 
nëntokësore.

I mesëm

183 Eliminimin gradual të trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimin në TS 
110/20kV.Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV. Zëvendësimin e TS 
10/0.4 kV me ato 20/0.4kV.

I mesëm

184 Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve teknike dhe 
përmirësimit të sigurisë së furnizimit ne zona te caktuara(………) dhe ne 
fshatrat e Rugoves;

I mesëm

185 Ndarje në burim të mbeturinave si dhe ripërdorimi; I mesëm
186 Inicimi (hartimi ) i programeve për riciklim (zhvillimi i projekteve për 

klasifikim te mbeturinave në nivel të lagjeve);
I mesëm

187 Licencimit të kompanive për reciklim; I mesëm
188 Ndertimi i objektit admnistrative per Entin Social I mesëm
189 Ndërtimi i objektit të   ri të bibliotekës së komunës me të gjitha hapësirat 

përcjellëse - deri ne vitin 2027.
I ulët

190 Rezervimi I hapësirës së nevojshme për objekte të religjionit në zonat e reja 
të banimit.

I ulët

191 Ndërtimi i institucioneve të reja shëndetësore në afat të gjatë, bazuar në 
zgjerimin e vendbanimeve dhe projeksionet e popullsisë

I ulët

192  Themelimi i shoqatës së pronarëve të aseteve të trashëgimisë I ulët
193 Konsolidimi i tokave bujqësore me grupimin (bashkimi i parcelave të vogla të 

një pronë në parcela  të mëdha) rregullimi i tokës me Komasacion;
I ulët

194 Heqja e mexhave, me qëllim të shtimit te sipërfaqeve të punueshme; I ulët

195 Hapja e sip. të tokës që janë të mbuluara me shkurre si dhe djerrinat; I ulët

196 Shpyllëzimi i sipërfaqeve me pyje të ulëta (rrafshinat dhe bregoret e 
mundshme);

I ulët

197 Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara në zonat erozive.  I ulët
198 Kujdesi intenziv dhe ruajtja e pyjeve 2019-2027. I ulët
199 Shfrytëzimi i kullosave ekzistuese në viset kodrinore-malore dhe aplikimi i 

prodhimtarisë ekologjike në blegtori në pjesët kodrinore-malore-Rugovë;
I ulët

200 Përkrahje tregtare për prodhimet vendore (sigurimi i tregjeve); I ulët
201 Marketingu i prodhimeve bujqësore, grumbullimi, ruajtja, përpunimi i 

prodhimeve bujqësore dhe shitja e tyre (ekzistimi i tregut të ndërmjetëm)
I ulët



Nr. 
Ren.

Pershkimi i projektit Prioriteti i zbatimit Afati Kohor i zbatimit Implikimi Financiar Arazhimet për Zbatim Zotimet Paraprake 
Financiare

Resurset e Nevojshme 
(Njerzore, Teknike dhe 
Financiare)

Vlera e përaferte e 
projektit

Kategoria e buxhetit 
për shpenzime

Financimi Buxhetor 
shtesë nëse është e 
nevojshme 

Roli dhe Përgjegjësitë Marrëveshjet për zbatim ndërmjet 
Komunës dhe organizatave tjera 
qeveritare ose tjera

Treguesit Monitorimi
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1 I ulët afatshkurtë minimal PPP 25,000.00 €                  Njerëzore 50.00 €                          Investime Kapitale Drejtoria e Administatës
2 afatgjatë të mëdha Private 24,500.00 €                  Financiare 50.00 €                          Subvencione Zyra Kryetarit
3 45,000.00 €                  Tjera 100.00 €                        Investime Kapitale Drejtoria për Buxhet dhe Financa
4 12,500.00 €                  Financiare 15,000.00 €                  Private Drejtoria e Ispekcionit 
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Prioritet e Zhvillimit Strategjik dhe Plani i Veprimit për Komunën e Pejës



79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150



I lartë afatshkurtë minimal PPP Njerëzore Investime Kapitale
I mesëm afatmesëm të vogëla PFI Teknike Mallra dhe Shërbime 
I ulët afatgjatë të mesme Private Financiare Subvencione 

të mëdha Ministria Tjera Paga dhe Meditje 
Donatori Donatori 

Private 
Tjera



Drejtoria e Administatës
Drejtoria e Çështjeve Pronsoro-Juridik
Drejtoria e Ispekcionit 
Drejtoria Komunale e Arsimit
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi
Drejtoria për Buxhet dhe Financa
Drejtoria për Integrime dhe Diasporë
Drejtoria për Katastër dhe Gjeodezi
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqeni Sociale
Drejtoria për Urbanizem dhe Mbrojtje të Mjedisit 
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
QKMF
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim
Zyra Kryetarit
Donatori 
Privat
Tjerët



KUVENDI I KOMUNËS SË PEJËS 
Adresa: Rr.  Hasan Prishtina 

Tel: 03820043433 

SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ  

Komitet za Politiku i Finansije  

Br. Protokola:  

Datum: 08.02.2023 

  

Za: Članove Komiteta za Politiku i Finansije– KPF 

 

 

POZIV 

Poštovani članovi, 

Pozivamo vas da učestvujete na II sednici Komiteta za Politiku i Finansije. Sednica će biti 

održana 16.02.2023 (u četvrtak) u 11:00 časova u Sali Komiteta za Politiku i Finansije. 

Primedba: Komitet za Politiku i Finansije zadržava pravo primene člana 45 stav 3 Zakona o 

Lokalnoj Samoupravi, ako se to smatra potrebnim. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Učešće i odsustvo članova Skupštine na sednici. 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika KPF-a od 13.01.2023. godine. 

3. Godišnji izveštaj Kancelarije za Povratak i Zajednice i Plan Rada za 2023. Godinu. 

4. Informativni izveštaj o inspekciji izgradnje. 

5. Izveštaj kabineta Gradonačelnika za prethodnu godinu. 

6. Razmatranje i načelno usvajanje, kao i davanje na javnu raspravu Opštinskog nacrta 

Pravilnika o Taksama i Tarifama. 

7. Informcije o ostvarivaju Plana Javne Nabavke za prethodnu godinu. 

8. Informacije o postupku legalizacije objekata. 

9. Razmatranje i načelno usvajanje, kao i davanje na javnu raspravu Opštinskog nacrta 

Pravilnika o menadjiranju otpadaka. 

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

primljeni. (Dostaviti Sekretaru ne kasnije od srede, 15.02. 2023). 

PREDSEDAVAJUĆI KPF-a 

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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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

Komiteti për Politikë e Financa 

I.Numër: 060/01-4538 

Pejë, datë: 19 Janar 2023 

 

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

 

Nga takimi i - I-  Komitetit për Politikë e Financa i KK-së Pejë, mbajtur me 19 janar 2023, në 

orën 11:00.  

 

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

 

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

Gashi, Udhëheqës i sektorit të Prokurimit, z. Avni Gashi, udhëheqës i sektorit të Kuvendit, 

znj.Donjeta Morina zyrtare administrative, z.Egzon Kastrati asistent administrativ i Kryesuesit, 

dhe përfaqësuesit e ZIP-it. 

Takimin e hapi dhe e udhëhoqi, kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, i cili  hapi diskutimin për rendin 

e ditës, dhe i sqaroj të gjitha pikat të cilat janë vendosur në rend ditë . 

 

Pas diskutimeve nga të gjithë anëtaret prezent me vërejtjet qe u dhanë u miratua ky rend dite,  me 

9 vota pro,  kundër nuk ka, të përmbajtur nuk ka.  

 

 

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 

 



2 
 

 

 

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

Nuk ka pasur. 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të KPF-së dt. 13.12.2022 

Unanimisht nga të gjithë anëtaret prezent me vërejtjet që u dhanë, miratohet  procesverbali i 

KPF-së i dt. 13.12.2022. 

3.Shqyrtimi i Plani të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e 

Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2021. 

Kreysusi Rexhep Kurtbogaj: pasi që kjo pikë i takon drejtorit të financave, drejtori ka lajmëruar 

që nuk mundet të marr pjesë në KPF, pasi që ka dal në terren, dhe në seancën e kuvendit do të 

jap detaje të tjera rreth  këtij raportit. 

Nga anëtaret prezent  6 anëtar pro,  kundër nuk ka,   të përmbajtur nuk ka, 3 anëtar nuk kanë 

marr pjesë në votim, i rekomandohet kuvendit për shqyrtim Plani i Veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 

2021. 

4.Shqyrtimi i Planit Menaxhimit të Mbeturinave në Komunën e Pejës për vitin 2023-2027. 

       Rendi i Ditës 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të KPF-së dt. 13.12.2022. 

3. Shqyrtimi i Plani të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e 

Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2021. 

4. Shqyrtimi i Planit Menaxhimit të Mbeturinave në Komunën e Pejës për vitin 2023-2027. 

5. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë së Arsimit Pejë për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e drejtorëve dhe zv. Drejtorëve të institucioneve edukativi arsimore në Komunën 

e Pejës. 

6. Shqyrtimi i Planit Punës se Ekzekutivit për vitin 2023. 

7. Shqyrtimi i Planifikimit përfundimtar të Prokurimit për vitin 2023. 

8. Informatë e kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko – financiare të Komunës. 

9. Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të Komunës për themelimin e Komisionit Komunale të 

Aksionarëve të NPL ”EKO – SIG”  sh.a.  me seli në Pejë. 

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

siç janë pranuar:   
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z.Berat Ganiqi: është bë e pa kuptimtë mbajtja e mbledhjeve, pasi që nuk po vijnë drejtoret për 

raportimin e pikave, ka mundur dikush me ardh me raportu, kësi injorim me ta bo nuk është në 

rregull. 

Znj. Xhevahire Çeku Kelmendi: planin e menaxhimit të mbeturinave e bën ndërmarrja 

“Ambienti”, mirëpo këtu nuk ish dashtë me u ngarku Agroni po me ardh dikush prej bordit. Nëse 

ish dashtë me ardh dikush prej drejtorie ish dashur z.Ilir Lulaj se është zyrtar për menaxhimin e 

mbeturinave. Sipas rregulla të punës ish dashur me ardh me raportu dikush, drejtori Agron vetëm 

unë e di sa ka punë edhe është absurde me u ngarku në ketë mot me shi, kur krejt dalin bëjnë foto 

po punën e kryen drejtoria e Agronit. 

z.Labinot Panxha: po lidhna me temën na psh ketë pikë të rendit të ditës nuk është dashtë me 

shty për ne kuvend nëse nuk na vjen dikush për me raportu ne lidhje me piken, po ju keni thonë 

që na nuk  mundem me i ndal edhe për kundër asaj se çka shkruan në ligj edhe ne statut me ki 

ndal propozimet edhe pikat që janë në rend dite. Realisht roli jonë këtu i  bien që veç vijmë e 

lexojmë ketë material edhe asgjë. Propozimi im është që nëse drejtori nuk vjen me raportu pikën 

qe e ka në rend dite unë nuk e kisha shty përpara në kuvend. 

Znj.Xhevahire Çeku Kelmendi:është injorim me thonë lexojeni materialin, nëse drejtorin nuk e 

shohim në KPF, në Kuvend, drejtor i kujë është atëherë?  

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: drejtorin, keni mundësi me pa në seancë, në dikutime publike dhe 

ne takim tjetër të radhës. 

Znj. Xhevahire Çeku Klemendi: nëse këtu nuk kemi me pa drejtorin, atëherë hiqen prej rendit të 

ditës.  

 

z.Labinot Panxha: është respekt që drejtori i arsimit  e ka një vendim që ka me marr dhe është 

ardh me shpjegu, është njëfarë respekti që na bohet neve si anëtar të KPF-së.  Nëse po bije puna 

me fol për ketë pikë, është duke u bo një plan i keq menaxhimit të mbeturinave. Në një kompleks 

banesore ku janë më shumë se 300 njësi banesore me 4 shporta të mbeturinave , është keq 

menaxhim për 1 orë mbushen.  

Znj. Xhevaire Çeku Kelmendi: eliminimi i shportave të mbeturinave ka qenë kërkesë e banorëve. 

z.Labinot Panxha: në një emision televizivë e kom pa një deklaratë të kryetarit Muhaxheri, ka 

thonë: i kemi hequr  ato shporta se dikush i fotografoje dhe i qitke në rrjete sociale, nëse janë 

hequr  për ketë arsye atëherë është tmerr. 

z.Mentor Bajri: unë mendoj ambienti që prej fillimit mbas luftës ka punu shumë mirë, ky është  

ma shumë faj i qytetarëve se i ambientit. Si ambient unë mendoj qe kanë punë mirë, problem 

ndoshta është  pak te komplekset banesore. 
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z.Berat Ganiqi: unë vetëm kam shumë respekt për punëtoret e Ambientit, se sa i përket 

ndërmarrjes “Ambienti “ që herë funksionin “NPL”  e herë “KRM” është keq menaxhim i këtij 

pushteti, ambienti  është  shkatërrua  prej politikes. 

Znj.Drita Maloku: menaxhimi familjar dhe komitete, në komitet po kanë problem se na qe jemi 

privat është menaxhim i shkëlqyeshëm se çdo të mërkurë vjen kamioni i mbeturinave. 

Nga anëtaret prezent  5 votë pro,   4 votë kundër,   të përmbajtur nuk ka, , i rekomandohet 

kuvendit për shqyrtim Plani  i Menaxhimit të Mbeturinave në Komunën e Pejës për vitin 2023-

2027. 

 

5.Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë së Arsimit Pejë për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e drejtorëve dhe zv. Drejtorëve të institucioneve edukativi arsimore në Komunën 

e Pejës. 

z.Naser Gega: drejtoria e Arsimit e jep propozimin e asambleja komunale e bën miratimin. Kanë 

ardh dy emra znj.Shqipe Karagjyzi prej drejtoratit të arsimit, dhe znj.Çefsere Grapci, është 

mësim dhënëse e matematikes në shkollën fillore “Asdreni”. Besoj që do të na përfaqësojnë mirë 

dhe do t’i përmbushin interesat e zgjedhjes së njerëzve cilësore, duke u nis prej cilësive të tyre 

profesionale që i kanë. 

Znj.Hidajete Nikçi: Unë edhe herën e kaluar që kanë qenë emrat e këtyre dyjave kam votu pro 

tyre, nuk kam dilema që janë punëtorë të mira, profesioniste të mira, sepse të dyja i njoh 

personalisht me znj. Çefsere edhe punoj, mirëpo po me intereson me ditë duke u bazu në 

udhëzimin administrativ e dimë që duhet me qenë këtu kualifikimi i tyre i barasvlershëm me 

kualifikimin e kandidatëve. Po  e pyes drejtorin se a është kualifikimi i barasvlershëm me 

kandidatët të cilët kanë me apliku? 

z.Naser Gega: nuk do të thotë qe duhet me qenë të barasvlershëm, tregon çfarë kualifikime, cilësi 

duhet të ketë kandidati i propozuar, aty janë disa rangime por në mesin e rangimeve janë që i 

mbushin kriteret këto të dyja. 

znj.Hidajete Nikçi: e kam lexu thotë; duhet të jetë kualifikimi i barasvlershëm me këto të dyja. 

z.Naser Gega: kah niveli superior të dyja e kanë, 2+2 e ka znj.Çefser, znj.Shqipe, e ka fakultetin 

e kryer dhe mastarin në përfundim. 

znj. Hidajete Nikçi: çështja është se po pyes për udhëheqësin arsimore? Nuk dyshoj në cilësinë e 

tyre aspak mirëpo ish dashur me pas së paku edhe udhëheqjen arsimore. 

z.Naser Gega: ata që zgjedhen duhet me pas gjithsesi udhëheqjen arsimore, ndërsa komisioni nuk 

është e thenure pas, mirëpo kandidatët që zgjedhën është obligative me pas. 
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z.Labinot Panxha: desha mu ndërlidhë me pyetjen që e bëri kolegia jonë, qysh mundet me 

përzgjedh një anëtare e komisionit që nuk ka përvojë menaxheriale një menaxher? Cila është 

logjika që po thuash drejtor mund të jetë ? Dhe e dyta edhe unë mendoj që drejtorët nëpër shkolla 

fillore dhe të mesmen po zgjedhën politikisht. Gjithë drejtorët që i njoh unë, shumicën ndoshta 

janë aktivistë ose simpatizant të LDK-së. A kemi me marr na një premtim prej teje,  që 

përzgjedhja e drejtorëve ka me shku gjethka sipas kritereve qe i plotësojnë, apo ka  me shku 

sipas simpatisë që e kanë ndaj partisë në pushtet. Pyetja konkrete drejtor, a mundet me kon 

dikush tjetër me përvojë meaxheriale, me kualifikim superior që i bën përzgjedhjen e drejtorëve 

dhe zëvendësdrejtorëve, sipas koleges që tha po më len me nënkuptu që këto të dyja nuk e kanë 

përvojën menaxheriale, dhe qysh mundet me zgjedh një menaxher? 

z.Naser Gega: përvoja menaxheriale dhe trajnimin për udhëheqja janë dy kaptina të veçanta. 

Përvoja menaxheriale ka znj.Shqipe Karagjyzi, dhe përvoja mësimdhënëse qe na duhet për ketë 

komision e ka znj.Çefsere Grapci.  

z.Berat Ganiqi: u përhap lajmi se kush ka me qenë drejtor, shumica edhe kanë fillu me i mbajt 

trajnimet qe janë të obligueshëm për drejtor. Unë mendoj qe shumica prej tyre nuk e meritojnë 

me qenë mësimdhënës e lere ma drejtor. Edhe një pyetje e kam a do ti leni mbi 8 vjet? 

z.Naser Gega: në konkurs thotë; për mu zgjedh një drejtor shkolle duhet të aplikojnë se paku 3 

kandidatë qe janë të kualifikuar, dhe çka ndodh nuk konkurrojnë tre por dy, dhe automatikisht 

konkursi anulohet. Pastaj pas 6 muajve vetëm një kandidat me apliku ka me u zgjedh se nuk e ka 

kundër kandidatin. 

Znj.Zize Hakaj Veselaj: drejtoresha e Raushiqit e meriton edhe një mandat sepse është shumë 

punëtore edhe kemi bashkëpunim të mirë, edhe pse është LDK. 

Nga anëtaret prezent  7 anëtar pro,  kundër nuk ka,   të përmbajtur nuk ka, 2 anëtar nuk kanë 

marr pjesë në votim, i rekomandohet kuvendit për shqyrtim propozimin e Drejtorisë së Arsimit 

Pejë për formimin e Komisionit për zgjedhjen e drejtorëve dhe zv. drejtorëve të institucioneve 

edukativi arsimore në Komunën e Pejës. 

6.Shqyrtimi i Planit Punës se Ekzekutivit për vitin 2023. 

Kryesusi Rexhep Kjurtbogaj: ky plan i punës është ardh si material te anëtaret e KPF-së .Ky 

është plan i punës rreth punës së ekzekutivit është plan informativ që duhet të shqyrtohet në 

kuvend ish dashur me raportu kryetari, por ne mundem me diskutu . 

Znj.Zize Hakaj Veselaj:  planin e drejtorit të shëndetësisë  nuk e pash. 

Nga anëtaret prezent  5 votë pro, 4 votë  kundër,   të përmbajtur nuk ka,  i rekomandohet 

kuvendit për shqyrtim Plani i Punës se Ekzekutivit për vitin 2023. 

7.Shqyrtimi i Planifikimit përfundimtar të Prokurimit për vitin 2023. 
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z.Milot Gashi: Para vetes e kam planifikimin përfundimtar të prokurimit, siç e kam potencu edhe 

ne Kuvendin Komunal para datës 15 janar ne do ta dërgojmë për publikim në AQP, e kemi dërgu 

me 13.01.2023 brenda afatit ligjor. Bashkërisht me njësinë kërkuese, me kryetarin e komunës 

dhe me z.Sali Uka që është këshilltar i prokurimit nga projekti i USAID  Amerikan. Jemi mundu 

me bo një planifikim që kësaj here ma merë mendja që do të jetë më i miri në Republikën e 

Kosovës, i kemi nda shërbimet veç, po ashtu edhe te punët tek planifikimi i projekteve veç, i 

kemi diku 144 procedura të planifikuara për ketë vit. Besojmë që ka me shku mirë e mbar, do ta 

respektojmë ligjin gjithmonë është një prokurim që duhet të pasur kujdes  maksimal sepse janë 

fondet e qytetarëve, dhe do të jemi transparent me secilin nga ju dhe me çdo qytetarë të Komunës 

së Pejës. 

 znj. Zize Hakaj Veselaj: Një trotuar prej shkollës deri te Lagjja e” Dinajve”, e kemi fut në 

projekt ne mandatin e kalum, e pashë që nuk është në projekt ndoshta kryetari na tregon arsyen 

pse nuk po realizohet ky projekt? është shumë i domosdoshëm. 

z.Milot Gashi: unë nuk mundem të përgjigjem në emër të kryetarit, në seance mundësh me 

parashtru pyetjen kryetarit. 

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

përfundimtar të Prokurimit për vitin 2023 

8.Informatë e kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko – financiare të Komunës. 

Nga anëtaret prezent  5 votë pro, 1 votë  kundër,  3 votë të përmbajtur,  i rekomandohet kuvendit 

Informatë e kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko – financiare të Komunës.  

9.Shqyrtimi i propozimit të kryetarit të Komunës për themelimin e Komisionit Komunale 

të Aksionarëve të NPL ”EKO – SIG”  sh.a.  me seli në Pejë. 

Znj.Xhevaire Çeku Kelmendi: kur del si pikë e rendit të ditës, duhet me u cek riemërimi se na i 

kemi emëru njëherë dhe i kemi votu. 

z.Labinot Panxha: me na sqaru se  kush ka me qenë tjetër pjesë e komisionit përveç Agron Nikçi, 

kush ka drejt me kon? 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: dy partitë me radhë qe janë në pushtet LDK dhe partia tjetër. 

 

Unanimisht nga të gjithë anëtaret prezent, i rekomandohet kuvendit shqyrtimi i propozimit të 

kryetarit të Komunës për themelimin e Komisionit Komunale të Aksionarëve të NPL ”EKO – 

SIG”  sh.a.  me seli në Pejë 
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10.Pyetjet dhe propozimet lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, ne atë 

rënditje siç janë pranuar: 

 Znj.Xhevahire Çeku Kelmendi: unë e kam një propozim nëse drejtori konkret për të cilin është 

përgjegjës nuk është prezent, atëherë pika e tij mos me u trajtu as ne KPF nëse edhe ju jeni të 

pajtimit. 

 

z.Berat Ganiqi: edhe unë e përkrahi propozimin e Xheves, me pas pak ma respekt, edhe kuvendi  

20 min i len për çështje të ngritura. 

 

 

Pjesë e këtij procesverbali është edhe audio incizimi i këtij takimi të Komitetit për Politikë dhe 

Financa. 

 

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

Rexhep Kurtbogaj e shpalli të mbyllur këtë takim të KPF-së në orën 12:20 h. 

 

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

znj. Donjeta Morina                                                                                  z. Rexhep Kurtbogaj 

_________________                                                                                _____________________ 

 

 

 

 

 

 



KOMUNA E PEJËS

RAPORTI VJETORË 2022
DREJTORIA 

SABAHUDIN CIRIKOVIĆ

 SHEF I ZYRES KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

GAZMEND  MUHAXHERI
EMRI I KRYETARIT TË KOMUNËS:



Fusha Aktiviteti 

Monitorimi ditor i Intranetit (Sistemi Elektronik) 

Monitorimi ditor i sistemit online të Ministrisë Punëve të Brendshme për 
personat e riatdhesuar në orën 08:00 dhe 14:00.

Numri i përgjitheshëm i përsonave të riatdhesuar për vitin 2022

Fusha Aktiviteti 

Bashkëpunimi i përditshëm lidhur me sistemin online, problemet apo rastet 
që lidhen me riintegrimin e personave të riatdhesuar.

Trajnim organizuar nga ana Ministrisë e Punëve të Brendshme 

Fusha Aktiviteti 

 Takimet e rregullta me MKK-në

Trajnimin me Ministrin për Komunitete dhe Kthim 

Dorëzimi i kërkesave për material ndërtimor

Vizita shko-informo ne Serbi

Vizita të zhvendosurve brenda Kosoves

Trajnim për ZKKK për perdorim të databazës

Rrezulltati

Trajnimin me Ministrin për Komunitete dhe Kthim për përdorimin e bazës së re të dhënave MKK në përputhje me 
Rregulloren (QRK) - nr. 01/2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme.

ZKKK ka dorëzuar ne Ministrin për Komunitete dhe Kthim   22 kërkesave për material ndërtimore për komunitete të 
ndryshme. 

Është realizuar vizita shko-informo ne Serbi,  janë vizituar rastet e interesuar për kthim , dhe kemi parë gjendjen faktike ne 
teren.

Ne bashkëpunim me MKK dhe IOM-in janë vizituar 4 rastet te kthimit (të zhvendosur brenda Kosovës)dhe janë ber 
vlerësimi i tyre 

Rrezulltati

Në periudhën janar - dhjetor 2022, ZKKK - Zyra Komunale per Komunitete dhe Kthim ka pranuar 2 kerkesa.

Për periudhen kohore Janar - Dhjetor për vitin 2022 sipas etnicitetit gjithsej janë :                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                Shqiptar -   6 - Individ                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    
Egjiptian -   1 individ dhe nje KF me 5 ANT                                                                                                                                                              
              Ashkali -       1- Individ                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                        Rome -         1 - Individ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Sektori për Riintegrim dhe të Drejtat e Komuniteteve janë pranuar 10 raste të riatdhesimit përmes sistemit online.

Bashkëpunimi ditor (konsultimet) me koordinatorin rajonal Arben Gorani lidhur me verifikimin në terren brenda 5 ditëve të 
personave të riatdhesuar sipas rregullores nr. 22/2020 për riintegrimin e personave të riatdhesuar dhe për menaxhimin e 
programit të riintegrimit

• Trajnim organizuar nga ana Ministrisë e Punëve të Brendshme - Departamenti për Riintegrimin e Personave të 
Riatdhesuar dhe Integrimin e të Huajve, në bashkëpunim me GIZ-in me temën “ PUNËTORIA PËR MANUALIN PËR 
MENAXHIMIN E RREZIKUT
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                    • Trajnim me temën: prezantimi i udhëzuesit për procedurat standarde të veprimit 
për integrimin e të huajve ne RKS.

Rrezulltati
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Takimet e rregullta me MKK-në lidhur me procesin e kthimit dhe zgjidhje të qëndrueshme.

Trajnimin për përdorimin e bazës së re të të dhënave  te MKK, e cila është në përputhje me Rregulloren (QRK) - nr. 
01/2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të përhershme.



Fusha Aktiviteti 

Konferenca organizuar nga ana e kabinetit zv. Kryeministres Emilja Rezdepi.

Takimet me Zyren e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve

Pjesëmarrje ne  punëtorinë e përbashkët regjionale

Takimet me Zyren e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve

Konferenca rajonale organizuar nga Kosint ne bashkëpunim me MAPL-në 

Punëtorine të organizuar nga Instituti i Kosovës për Administrat Publike (IKAP

Fusha Aktiviteti 

Takime me Polici dhe FSK-es

Takim me KFOR-in

Fusha Aktiviteti 

Bashëpunim me IOM

Rrezulltati
• Projekti stabilizim të komuniteteve (projekte ne realizim e sipër) pranim - dorzim i mjeteve të punes për ndertimtari, për 
projekte individuale si dhe projekte për komunitete.                                                                                                                                     
        - Projekte individiale janë;  
Bosnjak               3 projekte                                                                                                                                                                                                                  
                                        Serb                    2 Projekte                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                    Rom                    2 Projekte                 
Egjiptian             2  Projekte                                                                                                                                                                                                                    
                                          Gjithsej               9   Projekte                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                    - Projekte për Komunitete janë;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                               * Shkolla fillore" Pjeter Budi " në Dardani 3/Firajë                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   * Ambullanca ne Vitomericë                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                      
                                                                                                                                                                                                                     • 
Projekti  RRK V – ndertim i shtepive per rastet e kthimit si dhe rastet zhvendosura mbrenda Kosoves. Janë ndertuar 6 
shtepia:Nacionalitet                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                               Serb  -                2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     Rom  -                2                                                              
                                                        

Rrezulltati

Konferenca organizuar nga ana e kabinetit zv. Kryeministres Emilja Rezdepi. Me temën: Pozita dhe sfidat e komuniteteve 
jo shumicë ne rajonin e Pejës 

Rrezulltati
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Takimet  me Kryeministrin e Republikës së Kosovës  z. Albin Kurti, zv. kryeministren e Kosovës znj. Emilija Redzepi, Ministri i 
MAPL-së Elbert Krasniqi, Deputet Fridon Lala, Deputet Erxhan Galushi. Tema: Çështjet dhe mundësit e komuniteteve rom, 
egjiptian dhe boshnjak.

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Organizatën ʺTerre des Hommesʺ, ka organizuar 
punëtorinë e përbashkët regjionale, me qellim që të diskutojmë lidhur me obligimet e komunave në zbatimit të Ligjit për 
Mbrojtje të Fëmijës nr. 06/L-084.

Takim me Zyrën për Çështje të Komuniteteve pranë zyrës se Kryeministrit  me temën “Bashkëpunimi me Zyrat për 
Komunitete dhe Kthim”.  

Punetori me temë: përfshirja e qytetarëve në punën e komunës dhe aplikimet dhe ligjet përkatëse për komunitete.

 Takim me KFOR-in lidhur më pozitën e komuniteteve ne komunën e Pejës.

Konferenca rajonale organizuar nga Kosint ne bashkëpunim me MAPL-në – Tema: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe 
fuqizimit të rolit komunitete rom, ashkali dhe egjiptian.



Projektit “Angazhimi i komunitetit dhe mbështetja e jetesës pas Covid-19”. 
Mbështetur nga UNMIK.

Bashkëpunim me organizatënZeri Romve , Ashkalinjeve dhe Egjipitianëve 
(VORAE).

Bashkëpunim me OSBE

 Bashkëpunim me organizatën “KOSINT”. 

 Trajnim organizuar nga organizata  Organizata “iTED” dhe “SOLIDAR”  ne 
kuadër të projektit ProSkills2-Pejë

Pjesëmarrje ne ceremoninë me rastin e 15 vjetorit  AWO Nürnberg
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• Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve të jetesës se komuniteteve.                                        
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                      • Ka për qellim për mundësin e punës praktike për studentet e komuniteteve     neper institucione 
publike.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                        • Tryeze e rrumbullaket – organizuar nga VORAE  - Tema: Publikimi i raportit hulumtues mbi ndikimin 
e pandemisë COVID-19 të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.                                                                                                                                                              
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                         • Organizata “Zeri Romve , Ashkalinjeve dhe Egjipitianëve" ka organizuar tryezën e rrumbullakët 
për të diskutuar sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje ne Kosovë ku do të propozohen edhe zgjidhjet e 

 mundshme për të lehtësimin e procesit të legalizimit.                                          

• Bashkëpunim me OSBE, vizita ne teren  dhe plotësimi i pyetësorit për gjendje faktike të komuniteteve ne komunën e 
Pejës.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                       •  Qasja e gruas ne të drejta pronësore.                                                                                                               
    
                                                                                                                                                                                                                      
• Tryezë e rrumbullakët organizuar nga OSBE –ja ne bashkëpunim me OJQ-në NPU – Nisma për paqe dhe unitet. Tema 
ka qenë çështje të ndryshme që preokupojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian qe jetojnë ne lagjen 7 shtatori                                                                              
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        
• OSBE ne bashëkpunim me Ministrin e Shëndetësisë  ka organizuar truezen rrumbullak për gratë që u përkasin 
komuniteteve joshumicë për  edukim shëndetësor dhe ekzaminim mamografik falas gjatë muajit nëntor.                                                                                                                                      
                                                                                                       • Tryzë diskutimi me temën “ Politikat për mbrojtjen e fëmijës, 
parandalim të braktises e të dhunës”. 

Diskutim publik me përfaqësuesit e komuniteteve rreth politikave të punësimit, buxhetit dhe legalizimit të 
vendbanimeve.

Organizata “iTED” dhe “SOLIDAR”  ne kuadër të projektit ProSkills2-Pejë ka organizuar trajnim me temën “Këshilli për arsim 
dhe aftësim profesional”.

• Takimi i fokus grupit rinor ndëretnik i projektit “Angazhimi i komunitetit dhe mbështetja e jetesës pas Covid-19”. Qëllimi 
projektit është promovimi, fuqizimi i komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve që janë me të prekura nga 
pandemia Covid 19.                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                       • Pranim dorëzimi i mjeteve të punës (makina për zierje dhe bluarje të  ajvarit dhe reçelnave) 
projekti “Angazhimi i komunitetit dhe mbështetja e jetesës pas Covid 19”,  përfitues janë fokus grupi cili është i përberë 
nga të gjitha komunitetet jo shumicë.

Pjesëmarrje ne ceremoninë me rastin e 15 vjetorit  AWO Nürnberg ku  është prezantuar një projekt para integrimi për 
punëtorët e kualifikuar që duan të migrojnë në Gjermani. 



Projekti DEMOS-it, trajnim/punëtori rreth procesit te buxhetimit komunal.

Bashkëpunim me GIZ-in

Bashkëpunim me UNHCR - AT
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• Konsorcium BDGroup - Labyrinth dhe mbështetur nga GIZ DIMAK ne kuadër te projektit Mbështetja Psikosociale ka 
organizuar seminar cili ka për Qellim  diskutimi i përbashkët rreth teknikave, metodave dhe pikëpamjeve te mbështetjes 
psikosociale ne përgjithësi dhe te riatdhesuarit ne veçanti.                                                                                                                                     
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    • Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Aftësim Profesional dhe Karrierë në 
Kosovë (DIMAK), në kuadër të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Departamenti për Ri-
integrimin e Personave të Riatdhesuar (DRPR), ka organizuar punëtorinë me temën: “Shërbimet te cilat ofrohen nga 
aktoret shtetërorë si dhe nga organizatat lokale dhe ndërkombëtare për personat e riatdhesuar në Kosove”. 

• Tryeze e rrumbullaket organizuar nga ana e UNHCR -it dhe UNMIK-ut me temën  “Koordinimi dhe bashkëpunimi rreth 
zgjidhjeve të qëndrueshme për PZhBV/te kthyerve dhe situatës se komuniteteve jo-shumice”.                                                                     
                 
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                      • Organizata AT ne bashkëpunim me UNHCR-er , Agjencinë për Ndihme juridike falas dhe ZKKK ka 
organizuar takim me Komunitetin e lagjes 7 shtatori me temën: “Ndërgjegjësimi  mbi shërbimet e Agjencionit për ndihme 
juridike falas”. 

• Organizata Caritas ka organizuar ne bashkëpunim me MPB-në tryezë e rrumbullaket me temën: Diskutim për zhvillimin e 
planeve komunale të veprimit për ri-integrim  2023-2025 ne kuadër të projektit “Veprimi i komunave për ri-integrim dhe 
diasporë MARDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                 • Në kuadër të punës së realizuar nga Instituti i Psikologjisë, Universiteti i Prishtinës  në bashkëpunim me 
Caritas Zvicër, ka organizuar një punëtori/trajnim për rritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal, psikologëve shkollor 
dhe punëtorëve social në riintegrimin  psikosocial të personave të riatdhesuar, refugjatëve dhe azil-kërkuesve.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                • Caristas-i Zvicran (CaCH), përkatësisht projekti “Veprimet e Komunave per Ri-integrim dhe Diaspore – 
MARDI” ne bashkëpunim te ngushte me Ministrinë e Punëve te Brendshme(MPB/DRPRIH), ka organizuar trajnim me baza 
rajonale ku janë zhvilluar  iniciativa te ndryshme lidhur me ri-integrimin, nder te cilat për zbatim është përzgjedhur  me e 
suksesshmja, e cila pastaj do te financohet nga CaCH ne bashkëfinancim me komunat përkatëse.                                                                                             
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                       
                               • Caristas-i Zvicran (CaCH), ne bashkëpunim me Ministrinë e Punëve te Brendshme(MPB/DRPRIH), ka 
organizuar trajnim me temën e “Menaxhimi i Projektit ”. Qëllimi i këtij trajnimi është bashkëpunimi me zyrtaret komunal 
dhe joqeveritar për përmirësimin e kapaciteteve dhe te koordinimit me te mire ndaj sfidave ne fushën e menaxhimit te 
riintegrimit te personave te riatdhesuar.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                               
                                                                                                                                                                                                    • Caristas-i 
Zvicran (CaCH), ne bashkëpunim me Ministrinë e Punëve te Brendshme(MPB/DRPRIH), ne kuader te projektit MARDI ka 
mbajtur  modulin 2 te programit te trajnimit: “Menaxhimi i Projektit ”. (dizajnimi dhe analiza e ciklit te projektit)                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               •  
Caristas-i Zvicran (CaCH), ne bashkëpunim me Ministrinë e Punëve te Brendshme(MPB/DRPRIH),  ne kuader te projektit 
MARDI  ka mbajtur  modulin 3 te programit te trajnimit: “Menaxhimi i Projektit ”. (follow up te modulit 1 dhe modulit 2 dhe 
Rekomandimet).                                                                                                                                                                                                                              
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                 •  Përditësimin dhe krijimin e : Planeve të Veprimit Komunal për Ri-integrim 2023 – 2025 për 
komunat.
                                                                                                                                                                                                                                              

Bashkëpunim me Caritas                                                                                                                                                                                                                

Trajnimi ka për qëllim që të përkrah komunat me qëllim të rritjes së angazhimit sa më të madh të qytetarëve në proces të 
buxhetimit.



Bashkëpunim me UNHDP

Bashkepunim me org. Helvetas

Fusha Aktiviteti 
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• Pjesëmarrje ne Komision  Komunal për Riintegrim  (KKR)
                                                                                                                                                       
                • Komisioni Komunal për Kthim (KKK)
                                                                                                                                            
     • Komiteti për Komunitete (KK)
                                                                                                                                                
         • Komitet për politik dhe financa (KPF)
                                                                                                                                                     
              • Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB)
                                                                                                                                                       
                • Kuvendi Komunal
                                                                                                                                                        
                 • Komisioni për Vlerësimin e Subvencioneve 2022- Departamenti i 
Rinisë                                                  
                                                                                                                                          
   •Hartimi e Planit të Integritetit Komunes.

Fusha Aktiviteti 

Pranimi i paleve

ZKKK-ja e realizon vizita ne teren të kthyerve, personave të riatdhesuar dhe 
të gjitha komuniteteve për të parë riintegrimin e tyre në shoqëri dhe për të 

marrë informacion për problemet dhe nevojat e tyre.

Financat e ZKKK-ës

Rrezulltati

Rrezulltati
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ZKKK ofron shërbime, këshillon palët në baza ditore si për kthimin,  riintegrimin dhe të drejtat e komuniteteve

Vizitat janë  bërë në tere teritorin e Komunes se Pejës

• Sipas kërkesave nga Buxheti i Zyrës Komunale për Komunitetet dhe Kthim, të gjithë kërkesat shqyrtohen dhe azhurohen 
më kohë.

• Pjesëmarrja ne përpilimin-përgatitjen  e buxhetit komunal  (pjesa për ZKKK) ne kuadër KAB-it

• KKR ka mbajtur 4 mbledhje në të cilat janë shqyrtuar 5 raste (Kërkesë);
                  4   Kërkesa për Akomodim
                   1  Kërkës për medikamente                                
 
• Takim i komisionit komunal për kthim (KKK) , ku është aprovuar plani komunal i veprimit për të zhvendosur dhe zgjidhje 
të qëndrueshme. 
                                                                                                                                                                                                              • KKK 
ka mbajtur 5 takime dhe janë shqyrtuat lista e të interesuarve për kthim pas  vlerësimit të rasteve ne teren.  
Nacionalitet -  Aprovuar  - Refuzuar                                                                                                                                                                                                       
                                             Serb  -                         3               12
Rom  -                         2                 -
Egjiptian -                   3                 -
Gjithsej                       8                12                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                      • Te gjitha rastet janë dërguar për shqyrtim ne nivelin qendror – Komisioni 
qendror për shqyrtim. Te gjeth raste cilat janë aprovua/refuzua ne nivel Komunes-KKK janë aprovua/refuzua edhe ne 
nivelin qendror dhe janë vazhduar procedurat te tjera.                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                         • ZKKK ka mare pjes ne 11 takime te regullta ne Komitetin për Komunitete (KK)                                               
          
                                                                                                                                                                                                                         
 • Gjatë kësaj periudhe kohore ZKKK-ja ka marr pjese ne pesë  takime ne  Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi (KKS).               
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                • Pjesmarja ne  punëtorinë  për hartimin e Planit të Integritetit Komunes.                                                                                                                                                                                                                               

Organizata Helvetas projekti DEMOS organizon puntori per grupin punes komunal per zhvillimin e databazes – Rendesia e 
bazes se te dhenave.

Rreth Programit të Vetëpunësimit për personat të riatdhesuara.



OPŠTINA PEĆ 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2022
DIREKTORAT

SABAHUDIN CIRIKOVIĆ

 ŠEF OPŠTINSKE KANCELARIJE ZA ZAJEDNICE I POVRATAK;

OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

GAZMEND  MUHAXHERI
IME PREDSEDNIKA OPŠTINE;



Oblast Aktivnost

Dnevni praćenje intraneta (elektronski sistem)

Svakodnevno praćenje onlain sistema Ministarstva unutrašnjih poslova za 
repatrirana lica u 08:00 i 14:00 časova.

Ukupan broj repatriranih lica za 2022

Oblast Aktivnost

Svakodnevna saradnja vezana za onlijn sistem, probleme ili slučajeve u vezi 
sa reintegracijom repatriranih lica.

Trening organizovan od strane Ministarstva Unutrašnjih Poslova 

Oblast Aktivnost

Redovni sastanci sa MZP

Trening sa Ministarstvom za Zajednice i povratak 

Podnošenje zahtjeva za građevinski materijal

Idi - informiši poseta u Srbiji 

Poseta interno raseljenim licima na Kosovu

Rezultati 

Obuka za korištenje nove baze podataka MZP-a, koja je u skladu sa Uredbom (QRK) - br. 01/2018 za povratak 
raseljenih lica i trajno naselje.

OKZP je dostavio ministru za zajednice i povratak 22 zahteva za građevinski materijal za različite zajednice

Informativna poseta je obavljena u Srbiji, posećivani su slučajevi zainteresovani za povratak i videli smo stvarno 
stanje na terenu.

U saradnji sa MKK i IOM, posećena su 4 slučaja povratka (raseljenih unutar Kosova) i urađena je njihova 
procena.

Rezultati 

U periodu januar - decembar 2022. godine.  Opštinska kancelarija za zajednice i povratak (OKZP) primila je 2 
zahteva.

Za vremenski period januar - decembar za 2022. godinu, prema nacionalnoj pripadnosti :                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
             Albanaca -    6 - Individue                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                 Egipćani -       1 individa i  jedana porodica sa 6 čl.porodice                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 Aškalije -          
          1- Individua                                                                                                                                                                                                           
                                         Rom -              1 - Individua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Sektor za reintegraciju i prava zajednica primio je 10 slučajeva repatrijacije putem online sistema.

Svakodnevna saradnja (konsultacije) sa regionalnim koordinatorom Arbenom Goranijem u vezi terenske 
verifikacije u roku od 5 dana repatriranih lica, prema uredbi br. 22/2020 o reintegraciji repatriranih lica i o 
upravljanju programom reintegracije

• Obuka koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova – Odeljenje za reintegraciju repatriranih lica i 
integraciju stranaca, u saradnji sa GIZ-om na temu „RADIONICA ZA PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
                                                                                                                                                                           •Trening na 
temu: prezentacija vodiča za standardne operativne procedure za integraciju stranaca u RKS.

Rezultati 
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Redovni sastanci sa MZP u vezi procesa povratka i održivih rješenja.



Oblast Aktivnost

Konferenciju je organizovao kabinet zamenik Premijera Emilja Rezdepi.

Sastanci sa kabinetom premijera/kancelarijom za pitanja zajednica

Učešće u zajedničkoj regionalnoj radionici

Sastanci sa kabinetom premijera/kancelarijom za pitanja zajednica

Regionalna konferencija koju organizuje Kosint u saradnji sa MALS

Radionica u organizaciji Kosovskog instituta za javnu upravu

Oblast Aktivnost

Sastanci sa Policijom i KBS -om

Sastanci sa KFOR-om

Oblast Aktivnost

Saradnja sa IOM-om

Rezultati 
• Projekti  stabilizacije zajednica (projekti u toku) primo - predaja alata za rad, za pojedinačne projekte kao i 
projekte za zajednice.                        
  - Individualni projekti su;
Bošnjaci      3 projekta                                                                                                                                                                                                                        
                                                             Srbi              2 projekta                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                              Romi            2 projekta                       
Egipćani     2 projekta                                                                                                                                                                                                             
                                                  Ukupno       9 projekata                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                     - Projekti za zajednice su;                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          * 
OŠ "Pjeter Budi" u Dardanini 3/Firaje                                                                                                                                                                                                 
                                                             * Ambulanta u Vitomerici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    • Projekat RRK V-  izgradnja kuća za povratničke porodice i interno raseljene. 
Izgrađeno je 6 kuća; 
Nacionalnost                                                                                                                                                                                                           
                                 Serbi  -                2                                                                                                                                                                  
                                Romi  -                2                 

Rezultati 

Konferenciju je organizovao kabinet zamenika premijera  Emilja Rezdepi. Sa temom: Položaj i izazovi 
nevećinskih zajednica u regionu Peći.

Rezultati 
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Redovni mesečni sastanci za pitanja zajednica u opštini Peć.
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Sastanci sa premijerom Republike Kosovo g. Albin Kurti, zamjenik premijerka Kosova, gđa. Emilija Redzepi, 
ministar MALU Elbert Krasniqi, zamenik Fridon Lala, zamenik Erxhan Galushi. Tema: Problemi i mogućnosti 
romske, egipćanske i bošnjačke zajednice.

 Ministarstvo lokalne samouprave, u saradnji sa organizacijom „Terre des Hommes“, organizovao je zajedničku 
regionalnu radionicu, sa ciljem da se razgovara o obavezama opština u sprovođenju Zakona o dječijoj zaštiti 
br. 06/L-084.

Sastanak sa Kancelarijom za pitanja zajednica pri  kabinetu premijera na temu "Saradnja sa kancelarijama za 
zajednice i povratak".

Radionica na temu: uključivanje građana u rad opštine i relevantne aplikacije i zakoni za zajednice.

Sastanci sa KFOR-om o položaju zajednica u opštini Peć.

Regionalna konferencija koju je organizovao Kosint u saradnji sa MALS - Tema: Razvoj politika zapošljavanja i 
jačanje uloge zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.



Projekat "Angažovanje  zajednice i podrška za život nakon Covid-19". 
Projekat je podržan od strane  UNMIK-a.

Saradnja sa organizacijom Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VORAE).

Saradnja sa OSCE-om

Saradnja sa organizacijom  “KOSINT”. 

Obuka koju je organizovala organizacija “iTED” i “SOLIDAR”  u okviru 
projekta ProSkills2-Peć

Učešće na svečanosti povodom 15. godišnjice  AWO Nürnberg

Projekat DEMOS-a, obuka/pradionica o procesu opštinskog budžetiranja.
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• Cilj projekta je poboljšanje uslova života zajednica.                                     
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                              • Cilj je mogućnost praktičnog rada za studente zajednica u javnim 
institucijama                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                •Okrugli sto - u organizaciji VORAE - Tema: Objavljivanje istraživačkog 
izveštaja o uticaju pandemije COVID-19 na zajednice Roma, Aškalija i Egipćana.                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                 • Organizacija "Glas  Roma, Aškalija i Egipćana" organizovala je okrugli 
sto na kome  se razgovaralo o izazovima procesa legalizacije objekata bez dozvole na Kosovui biće 
predložena moguća rešenja za olakšavanje procesa legalizacije.• Saradnja sa OSCE-om. posete na terenu i ispunjavanje upitnika o stvarnom  stanju zajednica u opštini Peć.                                                                     
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                               •  Pristup žena imovinskim pravima.                                                                                                   
                              
                                                                                                                                                                                                                      
                      • Okrugli sto u organizaciji OSCE -a u saradnji sa NVO NPU - Inicijativa za mir i jedinstvo. Tema je 
bila različita pitanja koja preokupširaju zajednice Roma, Aškalija i Egipćana koje žive u naselju 7 septembar.                                                                       
                                                               
                                                                                                                                                                                                                        
                        •OSCE  je u saradnji sa Ministrom Zdravlja organizovao okrugli sto za žene iz nevećinskih 
zajednica radi zdravstvenog vaspitanja i besplatnog mamografskog pregleda tokom novembra.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                         • Sto za diskusiju na temu "Politika zaštite djece, prevencija napuštanja i 

Javna rasprava sa predstavnicima zajednice o politici zapošljavanja, budžetu i legalizaciji naselja.

Organizacija “iTED” i “SOLIDAR”  u okviru projekta ProSkills2-Peć je organizovala obuku na temu “Savjet za 
obrazovanje i stručno osposobljavanje“.

• Sastanak međuetničke fokus grupe mladih u okviru projekta "Angažovanje zajednice i podrška za život nakon 
Covid-19". Svrha projekta je promoviranje, jačanje komunikacije i saradnje između zajednica koje su najviše 
pogođene pandemijom Covida 19.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                               • Prijem- isporuka alata za rad (mašina za kuvanje i mlevenje ajvara i 
džemova) projekat „Angažovanje zajednice i podrška za život nakon Covida 19“, korisnici su fokus grupa koju 
čine sve nevećinske zajednice.

Svrha obuke je podrška opštinama u cilju povećanja angažovanja građana u procesu budžetiranja.

Učešće na svečanosti povodom 15. godišnjice AWO Nürnberg gdje je predstavljen predintegracijski projekat 
za kvalifikovane radnike koji žele da migriraju u Njemačku.



Saradnja sa GIZ-om

Saradnja sa  UNHCR-om  - AT-om
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• Konsorcium BDGroup - Labyrinth dhe mbështetur nga GIZ DIMAK ne kuadër te projektit Mbështetja 
Psikosociale ka organizuar seminar cili ka për Qellim  diskutimi i përbashkët rreth teknikave, metodave dhe 
pikëpamjeve te mbështetjes psikosociale ne përgjithësi dhe te riatdhesuarit ne veçanti.                                                                                                                                     
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                            • Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Aftësim 
Profesional dhe Karrierë në Kosovë (DIMAK), në kuadër të Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) dhe Departamenti për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar (DRPR), ka organizuar 
punëtorinë me temën: “Shërbimet te cilat ofrohen nga aktoret shtetërorë si dhe nga organizatat lokale dhe 
ndërkombëtare për personat e riatdhesuar në Kosove”. 

• Okrugli sto u organizaciji UNHCR-a i UNMIK-a sa temom „Koordinacija i saradnja oko održivih rešenja za 
OUK/povratnike i položaj nevećinskih zajednica“.                       
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                              • Organizacija AT u saradnji sa UNHCR-om, Agencijom za besplatnu 
pravnu pomoć i OKZP-om organizovala je sastanak sa Zajednicom naselja 7. septembra sa temom: „Svijest o 
uslugama Agencije za besplatnu pravnu pomoć“.

• Organizacija Caritas je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovala okrugli sto na temu: 
Diskusija o izradi opštinskih akcionih planova za reintegraciju 2023-2025 u okviru projekta „Delovanje opština za 
reintegraciju i dijasporu MARDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                         • U okviru rada Instituta za psihologiju, Univerzitet u Prištini u saradnji sa 
Caritasom Švajcarske, organizovao je radionicu/obuku za povećanje kapaciteta opštinskih službenika, školskih 
psihologa i socijalnih radnika u psihosocijalnoj reintegraciji repatriranih lica, izbjeglice i tražioca azila - 
podnosioci zahtjeva.                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                        • Švajcarski Caritas (CaCH), odnosno projekat" Delovanje opština za 
Reintegraciju i Dijasporu -MARDI" u saradnji sa Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, organizovao je obuku na 
regionalnoj osnovi gde su daterazličite inicijative vezane za reintegraciju, među kojima je izabran najuspešniji za 
implementaciju  , koji će potom finansirati  CACH u sufinansiranju sa odgovarajućim opštinama.                                                    
                        
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                       • Švajcarski Caritas (CaCH),  je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih 
poslova(MPB/DRRLIS),  organizovao obuku na temu „Upravljanje projektima“. Svrha ove obuke je saradnja sa 
opštinskim i nevladinim zvaničnicima na unapređenju kapaciteta i boljoj koordinaciji sa izazovima u oblasti 
upravljanja reintegracijom repatriranih lica.                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                    
    • Švajcarski Caritas je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova(MUP/DRRLIS), u okviru MARDI projekta, 
održao je modul 2 programa obuke: „Upravljanje projektima“. (dizajn i analiza projektnog ciklusa.                                                                                                                                  
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               
               • Švajcarski Caritas (CaCH) je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova(MPB/DRRLIS),  u okviru 
pojekta  MARDI  održao ke modulin 3 programa obuke : “Upravljanje projektima ”. (nastavak modula 1 i 
modula 2 i preporuke).                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                         •  Ažuriranje i kreiranje: Opštinskih akcionih planova za reintegraciju 
2023 – 2025 za  opštine.
                                                                                                                                                                                                                                              
                                              •Institut za psihologiju je u saradnji sa Caritas-om organizovao obuku za opštinske 

Saradnja sa Carita-som                                                                                                                                                                                                                



Saradnja sa  UNHDP-om
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•Učešće u Opštinskoj komisiji za reintegraciju  (OKR)
                                                                                                                                                       
                    • Opštinska Komisija za Povratak (OKP)
                                                                                                                                            
         • Komitet za Zjednice (KZ)
                                                                                                                                                
             • Komitet za Politiku i Finansije (KPF)
                                                                                                                                                     
                  • Opštinsko Veće za Bezbednost Zajednice i (OVBZ)
                                                                                                                                                       
                    • Skupština 
                                                                                                                                                        
                     • Komisija za procenu subvencija 2022 – Odeljenje za omladinu                                                 
                                                
                                                                                                                                          
       •Izrada Plana Integriteta Opštine 

Oblast Aktiviteti 

Prijem stranaka

OKZP vrši terenske posjete povratnicima, repatriranim licima i svim 
zajednicama, kako bi vidjeli njihovu reintegraciju u društvu i dobili 

informacije o njihovim problemima i potrebama.

Finansije OKZP-ja

Rrezulltati

Rrezulltati
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KZ
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OKZP pružasavetodavne usluge stranaka na dnevnoj bazi u vezi sa povratkom, reintegracijom i pravima 
zajednica. 

Posete su obavljene na celoj teritoriji opštine Peć

• Prema zahtevima iz budžeta Opštinske Kancelarije za Zajednice i Povratak, svi zahtevi se razmatraju i ažuriraju 
na vreme.
• Učešće u sastavljanju-pripremi opštinskog budžeta (dio za OKZP-a u okviru KAB-a).

• OKR održala je 4  sastanka na kojima je razmatrano 5 slučaja (Zahteva);
                  4   Zahteva za smeštaj
                  1  zahtev za lekove                    
 
• Sastanak Opštinske Komisije za Povratak (OKP), na kojoj je odobren opštinski akcioni plan za raseljavanje i 
održiva rešenja
                                                                                                                                                                                                              
              • OKP održala 5 sastanaka, gde je razmatrana lista zainteresovanih za povratak , nakonverifikacije  
slučajeva na terenu. 
Nacionalnost -  Odobreno  - Odbijeno                                                                                                                                                                                                      
                                                                       Srbi                                3               12
Romi -                           2                 -
Egipćani                       3                 -
Ukupno                         8                12                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                • Svi slučajevi poslati su na razmatranje na 
centralnom nivou- Centralna Komisija za razmatranje. Svi slučajevi koji su odbreni / odbijeni na Opštinskom 
nivou - IKP su odbreni / odbijeni na centralnom nivou i nastavljena procedura za iste.                                                    
      
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                 • OKZP je učestvovala na 11 redivnih sastanaka Komiteta za Zajednice 
(KZ)                                               
                                                                                                                                                                                                                         
                         • Tokom ovog perioda, OKZP  je učestvovao na pet sastanaka na Opštinskom Veću 
zaBezbednost Zajednice (OVBZ).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Organizacija Helvetas projekat DEMOS  rganizuje radionicu za opštinsku radnu grupu za izradu baze podataka - 
 Značaj baze podataka.

Vezano za progra samozapošljavanja repatriranih lica.
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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 3 341 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/                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    

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               
            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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Nr Njësia 
matëse

Planifikimi  
për  2023

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.vizitave
Br.poseta

Posjete povratničkih porodica Realizume   
Ralizovano
Nr.takimeve
Br. sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.poseta
Realizume
Realizovano
Nr.vizitave
Br.poseta
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume8

7

5

2

1

Br

3

6

Saradnja-Sastanci sa Ministarstvom Unutrašnjih 
Poslova

Vizitat ne teren me personat-familjet te 
riatdhesuara

Posjete repatriranih porodica

Bashkëpunim me OJQ qe meren me riintegrimin e 
personave të riadthesuar

Saradnja sa NVO koje se bave reintegarcijom 
repatriranih osoba 

Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë 
Riintegrim

Ucesce na Opstinskoj Komisiji za Reintegraciju

3 2

Vizitat ne teren me personat-familjet te kthyera

Bashkëpunim me OJQ qe meren me kthime

Saradnja sa NVO koje se bave povratkom

Bashkëpunim - Takimet më Ministrin Puneve te 
Brendshme

2 325 2 22

                    DETYRAT DHE OBLIGIMET TË PUNËS PËR VITIN 2023 - ZADACI  I OBAVEZE ZA 2023 GODINU
PLANË PROGRAMI I PUNES - PLAN RADA

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 

Planirano 
za 2023

2 0 3 22

27 2 3 33 2 3 22 0 322

28 3 3 2 23 2 22 303 3

3 32

1 1

3 228 2 3 2 0 23 3

30 2 3 3 42 3 2 233 3 0

39 2 3 4 44 4 43 404 3

11 1 1 1 11 1 1 0 11 11

4
11 1 1 1Pjesmarja në mledhje Komisioni Komunal pë 

Kthim

Ucesce u Opstinskoj Komisiji za Povratak 

1 1 0 1 1 1 1

Bashkëpunim - Takimet me Ministrin për 
Komunitete dhe Kthim

Saradnja- sastanci sa Minstarstvom za Zajednice 
i Povratak



Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.vizitave

Br.poseta

Realizume

Realizovano

Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano

Pjesëmarja në Komitete të Formura Nr.takimeve               
            17 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2

Učešće na formiranim komitetima Realizume    
Realizovano 
Nr.takimeve
 
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano
Nr.takimeve
Br.sastanaka
Realizume
Realizovano

Terenske posjete svim zajednicama kako bi se 
dobile informacije o njihovim problemima i 

potrebama.

Saradnja sa različitim Ministarstvima pri Vladi Kosova 
kao i Kancelarijom Premijera

Takime me perfaqetsuesit e bashkësive lokale 

Sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica 

13

12

11

10

Ucesce na Opstinskoj Komisiji za Reintegraciju

Bashkëpunim me Zyren e Punesimit për projektet 
e personave të riadthesuar

Vizita ne teren për të gjitha komunitetet për të 
marrë informacion për problemet dhe nevojat e 

tyre.

Dipl.Ing.Sabahudin Ciriković

Bashkëpunim me Ministrit të ndryshme pran Qeverin 
Kosovës si dhe me Zyren e Kryeministrit

12 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2222

1 111 10

0

0

15
38 2 3 4

Saradnja sa Centrom za socijalni rad

Bashkëpunim me Qendren Për Punë Sociale 4 3 434 44 3

2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
17

22Bashkëpunim me ZKKK të Komunave tjera

Saradnja sa OKZP drugih opština

2 2

                       Šef OKZP / Shefi i ZKKK                   

9
11 1 1 1 1

Saradnja sa Zavodom za zapošljavanje na 
projektima repatriranih lica

1 11 1 0 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1

14
28 2 3 2Bashkepunimi me Drejtorit Komunale

Saradnja sa Opštinkim Direktoratima

4 3 23 2 3 2 2

16
33 3 3Bashkëpunim me Policin e Kosoves, FSK dhe 

KFOR

Saradnja sa Policijom Kosova, KBS i KFOR-om

3 3 3 33 3 0 3 3 3
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DEPARTAMENTI I INSPEKTORATIT 

Divizioni i Ndërtimit  

 

 

   RAPORT VJETOR  01.01.2022-21.12.2022 

 

Inspeksioni i Ndërtimit në kufijtë e mundësive dhe autorizimeve të veta dhe duke u bazuar në ligjin 

e ndërtimit Nr.04/L-110, ligjin e Inspektoratit Nr.04/L-175, si dhe në bazë të Udhëzimeve 

Administrative në mënyre të vazhdueshme ndërrmer masa për evitimin e  ndërtimeve pa leje të 

ndërtimit.  

 

 Për objektet që posedojnë lejen e ndërtimit është bërë inspektim i vazhdueshëm gjatë 

ndërtimit duke kontrolluar se nëse bëhet ndërtimi në pajtim me kushtet urbanistike dhe 

dokumentacionin teknik në bazë të të cilit është dhënë leja e ndërtimit.  

 

 Për objektet ilegale është bërë përgaditja dhe shpërndarja e aktvendimeve me të cilët 

urdhërohen palët për ndërprerjen e punëve dhe njëkohësisht njoftohen për procedurën e 

rregullt lidhur me parashtrimin e kërkesës si dhe për marrjen e lejes së ndërtimit nga organi 

kompetent. 

 

 Për pronarët të objekteve të cilët nuk i kanë respektuar vendimet për ndërprerjen e punëve, 

Inspeksioni i Ndërtimit në bashkëpunim dhe asistim të organeve policore ka bërë ndërprerjen 

e punëve pa leje dhe mbylljen e punishteve të ndërtimit (objekteve) si dhe është bërë kërkesë 

për hapjen e procedurës për kundërvajtje dhe kallëzime penale. 

 

 Gjatë kësaj periudhe kemi pasur kërkesa dhe ankesa të natyrave të ndryshme, ku të gjitha 

janë shqyrtuar dhe janë ndëshkuar sipas ligjeve të ndërtimit në fuqi. 



 

 

 

Inspeksioni i Ndërtimit gjatë kësaj periudhe raportuese ka bërë inspektimin e 412 objekteve të 

ndryshme,  ku prej tyre kanë qenë 88 ankesa të natyrave të ndryshme.  

 

 222- Objekte posedojnë Leje të Ndërtimit 

 Objekte të ekzekutuara afariste me banim,garazha, kiosqe etj. 

 Objekte që kanë filluar ndërtimin pa leje të ndërtimit e që ju është ndërprerë puna deri në 

rregullimin e dokumentacionit për leje të ndërtimit. Pas inspektimit të vazhdueshëm nga ana 

e inspektorëve të ndërtimit 7 objekte ku shumica prej këtyre objekteve i ka kryer obligimet 

ndaj organit dhe pritet vetëm nënshkrimi i lejeve të ndërtimit. 

 Për ata pronar të objekteve që nuk i kanë respektuar vendimet e Inspektorëve të Ndërtimit 

është bërë mbyllja e vendndërtimit për 8 objekte. 

 Për ata pronar të objekteve që nuk i kanë respektuar vendimet e Inspektorëve të Ndërtimit 

është bërë kërkesë për hapjen e procedurës kundërvajtje dhe kallëzim penal për 12 objekte. 

 Gjatë kësaj periudhe kemi pasur 88 ankesa (kërkesa) të natyrave të ndryshme ku të gjitha 

prej tyre janë inspektuar dhe kanë marrë përgjigjen e duhur.  

 Janë shqyrtuar kërkesa për inspektim të pllakave ku 93 kërkesa prej të gjithave në total kanë 

marrë përgjigjen e duhur. 

 

 Inspektorët e ndërtimit kanë bërë inspektimin e të gjitha bashkësive territoriale duke u 

angazhuar çdo ditë të javës përfshirë edhe vikendet për evitimin e ndërtimeve pa leje. 

 

 

 

 

         Sektori i Ndërtimit 

                       Bajram Muzliaj 

             

        ____________________________ 
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