
 

 

 

 

 

 

 

       

    01 Nr. 09/21  

Rahovec,  08.09.2021  

 

           Ftohen anëtarët e Kuvendit Komunal, që të marrin pjesë në mbledhjen e cila do të mbahet më   

 16 shtator  2021 (e enjte ) me fillim në orën 10:00, në sallën e KK Rahovec.  

Për këtë mbledhje propozoj këtë:  

 

R E N D      D I T E 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

2. Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve;  

3. Shqyrtimi  dhe aprovimi i vendimit për miratimin e Buxhetit për vitin 2022; 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e 

paluajtshme për vitin 2022; 

5. Informatë nga DKA-ja, për përgatitjen e fillimit të vitit të ri shkollor 2021 -2022; 

6. Informatë nga DSHPS-ja rreth situatës me Covid – 19 në komunën e Rahovecit; 

7. Informatë nga drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm për përkrahjen e bizneseve në qira 

dhe taksa afariste komunale.  

 

 

 

 

 

              KRYESUESI  I  KUVENDIT 

                    _________________________ 

           Afrim  Dina 

 

Republika e Kosovës  

 Republika Kosovo / Republic of Kosovo 
Komuna e Rahovecit 

Opština Orahovac/Municipality Rahovec 

Kuvendi Komunal Rahovec/Skupština Opštine Orahovac/Municipal Assembly Rahovec 
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P R O C E S V E R B A L 

 

Nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal të Rahovecit, e mbajtur më 31.08.2021, me fillim në ora 
10:00. Mbledhjen e kryesoi: Kryesuesi i Kuvendit z. Afrim Dina. Konstatoj se  kuorum, për mbajtjen e 
mbledhjes kemi:  
Kryesuesi  – Fillimisht më lejoni t’iu përshëndes, i nderuar Kryetar i Komunës z. Smajl Latifi,  nënkryetar i 
Komunës z. Fatmir Iska,  të nderuar kuvendarë, drejtorë të drejtorive komunale, përfaqësues të  mediave 
dhe ju gjithë të pranishëm! 

 
 
Për këtë mbledhje sot propozojmë këtë: 
                                                                  

                                                                 REND  DITE    

     
 

1.  Shqyrtimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar, 

2.  Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve, 

3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Propozim vendimit te Kryetarit te Komunës për shfuqizimin e 

vendimit 01 – Nr.276/2009, të datës 02.07.2010, 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i Propozim vendimit për ridestinimin e mjeteve të mbetura nga 

buxheti i vitit 2021, 

5. Informatë mbi implementimin e Planit për investime në hapësirat e hapura publike ne 

Komunën e Rahovecit. 

  

 

Fehmi Hoxha – Përshëndetje për ju kryesues, nënkryetarin, drejtorët e drejtorive, kolegë kuvendarë, media 
dhe gjithë ju te pranishëm. Unë kam si propozim edhe një pikë shtesë të rendit të ditës, pasi siç dihet deri në 
fund të muajit qershor me vendim të mëhershëm për shkak të pandemisë, ky kuvend ka vendosur për lirimin 
nga qiraja për të gjitha lokalet që janë pronë e komunës. Prandaj duke e parë situatën në të cilën jemi dhe 
vendimet e reja të qeverisë, që të gjitha  kafiteritë apo lokalet mund të punojnë vetëm në hapësirat e jashtme, e 
faktikisht ata paguajnë qira mirëpo nuk ju mundësohet me punu, prandaj unë kërkoj që si pikë shtesë të futet 
lirimi nga qiraja mujore deri në fund të vitit 2021 të gjitha lokaleve, prona të Komunës si dhe për te gjitha  
tokat bujqësore që shfrytëzohen nga qytetarët e komunës së Rahovecit. 
Kryesuesi – Faleminderit për propozimin z. Hoxha, mirëpo unë mendoj që për propozimin tuaj do të ishte 
mirë që për mbledhjen e radhës ta kemi dhe t’i kryejmë këto obligime dhe te kemi mundësi që t’i ndihmojmë 
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edhe bizneset, pasi edhe ashtu nuk do të kemi shume pika për mbledhjen e ardhshme dhe kështu është mundësi 
e mirë që ta kemi për mbledhjen e ardhshme që të kemi mundësi të përgatitemi për marrjen e këtij vendimi. 
Mirëpo  si do që të jetë unë do ta qes ne votim propozimin tuaj por sot i kemi veç 5 pika edhe është pjesë e 
pakos prej qeverisë dhe atë sigurisht se do ti ndihmojnë tash bizneset. 
Fehmi Hoxha – Unë vetëm dua që ta arsyetoj, sikur sot, sikur në mbledhjen e radhës është e njëjta dhe nuk 
jemi duke bërë politikë, pastaj a del qeveria me propozim, ekzekutivi apo një anëtar i kuvendit, kjo është 
interes i të gjithë qytetarëve pasi vërtet janë të gjendje shumë të vështirë të gjithë, kështu që nuk kemi nevojë 
për mbledhjen e ardhshme, propozoj që ta vëni në rendin e ditës dhe të kalojë ajo sot  pasi është e njëjta si sot 
sikur mbledhjen e ardhshme. 
Fatmir Iska – Përshëndetje për te gjithë, Unë po mendoj se propozimi është ne rregull por ne do ta trajtojmë 
në seancën e ardhshme dhe besoj që pak para fundit të muajit do ta kemi si pikë të rendit te ditës dhe do ta 
diskutojmë, dhe sigurisht se duhet ta bëjmë një analizë se cilat janë ato lokale dhe cilat biznese do te lirohen 
edhe prej qirasë edhe prej shfrytëzimit te hapësirës publike para lokaleve që i kanë. Kjo do te përfshihet edhe 
ne pakon ekonomike te qeverisë dhe do ta diskutojmë bashkërisht dhe secili propozim i cili është i 
mirëseardhur ne interes te qytetareve atëherë ne jemi pro kësaj dhe besoj që do te ishte më mirë për seancën e 
ardhshme dhe këtu kemi edhe drejtorin për ekonomi këtu dhe do ta bëjmë një analizë dhe pasqyrë më të saktë 
për të gjitha bizneset që do të i lirojmë. Kështu që nëse vendosim atëherë mund te vendosim për disa kategori 
dhe nuk do të mundemi me analizua gjendjen e përgjithshme dhe prapë të merremi në seancën tjetër, kështu që 
do të përgatitemi për seancën e radhës që t’i kemi të gjitha. 
Kryesuesi – Faleminderit nënkryetar, atëherë e qesim ne votim rendin e ditës. Konstatoj se unanimisht 
aprovohet rendi i ditës. Kalojmë ne pikën e parë te rendit te ditës: 
1. Shqyrtimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 

Fehmi Cena – Përshëndetje për të gjithë. Unë kam dy ndërhyrje ne procesverbalin nga mbledhja e kaluar, 
pikërisht e para, e përgjithshmja se nuk është i lekturuar dhe mungojnë pikat dhe presjet dhe kjo vërehet në 
këtë procesverbal, por, ju tani e dhatë arsyetimin se nuk është i lekturuar dhe po ashtu një ndërhyrje tjetër 
është tek diskutimi im në faqe 8, shqyrtimi i raportit  të auditimit të jashtëm të komunës se Rahovecit për vitin 
financiar 2020, ku thuhet: kur jemi tek pasqyrat financiare një shfrytëzim sa më racional në mënyrë që buxheti 
të shkoj në vendin e duhur aty ku ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së qytetarëve dhe duhet të 
jetë në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, kështu që duhet të përmirësohet ky gabim teknik. 
Kryesuesi – Faleminderit z. Cena, atëherë meqë nuk kemi tjerë të lajmëruar, e qesim ne votim pikën e parë të 
rendit të ditës. Konstatoj se unanimisht aprovohet pika e parë e rendit të ditës. Kalojmë në pikën e dytë të 
rendit të ditës: 
2. Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve. 

Ali Morina – Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, drejtorë të drejtorive, kolegë asamblistë dhe gjithë ju të 
pranishëm. Unë kam dy pyetje, e para ka të bëj me drejtorinë e bujqësisë përkatësisht me projektin e rrugëve 
fushore pasi qytetarët e fshatit Guri i Kuq më janë drejtuar me një kërkesë për rregullimin e një rruge fushore 
që quhet “Rruga e drurit” e cila është e gjatë afërsisht 3 km dhe kërkoj nga drejtori i bujqësisë që ta merr me 
prioritet këtë rrugë dhe gjithashtu qytetarët nga fshati Vrajakë më janë drejtuar me kërkesë për rrugën e quajtur 
Sade e cila është rrugë fushore e cila është pothuajse e pakalueshme. Pyetja e dytë është për drejtorin e 
shërbimeve  publike, pasi në hyrje të fshatit Bratotin janë disa familje që aktualisht nuk kanë qasje në rrjetin e  
kanalizimit dhe kërkoj nga drejtori i shërbimeve publike që të ndërmerr diçka që të ju mundësoj këtyre 
banorëve që të kenë qasje në rrjetin e kanalizimit. 
Mirjeta Krasniqi – Përshëndetje për ju kryesues dhe për të gjithë kolegët këshilltarë. Pyetja ime ka të bëj me 
DKA-në, pasi që u bë shtyrja e vitit shkollor për shkak të pandemisë, a keni mbledhur të dhëna se sa  arsimtarë 
janë vaksinuar deri më tani dhe si qëndron gjendja  e vaksinimit të personelit arsimor. 
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Faton Ramadani – Përshëndetje për të gjithë. Unë desha me diskutue rreth disa problematikave që po na 
preokupojnë neve ne fshatin Celinë, pra, çështja është tek riparimi i varrezave si kërkesë e kahershme e fshatit 
për me u riparua ato varreza pasi me te vërtet kanë qenë në gjendje shumë të keqe, mirë që ka fillua me u 
punua nga komuna mirëpo nuk e kemi të qartë pasi qysh në pranverë kur kanë fillua punimet menjëherë pas 
një periudhe janë ndërprerë punimet dhe deri me tani kanë mbetur në gjendje shumë të keqe  dhe nuk e dinë 
familjarët se ku ekzistojnë varrezat. Po ashtu kërkesë tjetër është nga qytetaret e fshatit për zgjerimin e rrjetit 
te ndriçimit publik e sidomos te lagjes  17 shkurti, që është një lagje e madhe, pasi në fillim kanë pasur 
problem me rrjet elektrik për disa shtëpi në atë lagje që nuk kanë pasur rrjet, mirëpo tani kanë dalë me 
kërkesën e ndriçimit publik. Po ashtu tek drunjtë dekorativ është bërë një punë e mirë dhe që është shumë e 
rëndësishme për secilin fshat mbjellja e drunjve dekorativ mirëpo drunjtë që janë mbjellë ne fazën e fundit 60-
70% e tyre kanë tharë dhe nuk e di se kush mban përgjegjësi për tharjen e këtyre drunjve. Gjithashtu edhe 
përroi në fshatin Celinë që është ndërtuar para 3 vite, kryetar, nuk e di sa jeni në ngjarje por ai përrua është 
dëmtuar, pra, punët që janë bërë para 3 viteve janë dëmtuar, pra 177,000 euro që janë investuar aty, lirisht 
mund të them se ka qenë investim i kotë, kështu që dikush duhet me mbajtë përgjegjësi për punën që është 
bërë. Kështu që kisha kërkuar ndonjë informatë rreth dëmtimit të kësaj përroske. 
Munib Durguti – I nderuari kryesues, kryetar, drejtor të drejtorive, kolegë asamblistë, media dhe gjithë ju të 
pranishëm. Në fillim pas disa shqetësimeve që i kanë shpreh qytetarët e lokaliteteve në Xërxë  dhe Krushë të 
Madhe, po dua me marr një informatë nga qeveria lokale përkatësisht drejtorisë përkatëse  për dy rreth 
rrotullimet që kanë qenë projekte të ministrisë në Xërxë dhe Krushë të Madhe, kështu që deri në cilën fazë 
kanë mbërri ato punime edhe pse shohim se në terren nuk është punuar përveç se një shtyllë që është vendosur  
në Xërxë kurse në Krushë të Madhe nuk është punuar asgjë. Kështu që qytetarët po kërkojnë ndonjë informatë 
se a do te vazhdojnë këto projekte apo si do te jetë fati i tyre, e sidomos ka ankesa prej lokalitetit në Krushë 
pas dhënies se lejes që i është dhënë nga komuna operatorit Viva-fresh Store dhe aty është krijuar një tollovi 
jashtëzakonisht e madhe  ku mungojnë shenja në rrugë edhe kyçja në rrugën  magjistrale është vështirësuar 
edhe me tej, kur kemi parasysh se mungon rreth rrotullimi i cili kishte me rregullua komunikacionin në atë 
zonë. Pastaj, shqetësimi i dytë është në shëndetësi, prej fillimit e kam pa si gabim caktimin e lokalitetit për 
vaksinim projekti në qendrën  e dializës që komuna ka investuar aq shumë bashkë me partner dhe donator, 
pasi është caktuar një lokalitet i papërshtatshëm sepse është i ngushtë dhe shohim shume kolona të qytetarëve 
që krijojnë tollovi prej pa përshtatshmërisë së objektit shohim që po rrezikojmë  që aty po krijohet një burim i 
infeksionit e jo veç të vaksinohen ashtu si duhet dhe gjithashtu në anën tjetër ky caktim i këtij lokaliteti e 
pengon zhvillimin e qendrës së dializës, pasi qendra e dializës është vendos prej shtetit, ministrisë, Shërbimit 
Spitalor Klinik Universitar dhe tani është në rivendosje dhe aty pritet vetëm një vendim formal prej drejtorit të 
SHSUK-së në bazë të informatave që i kemi dhe nuk do të ishte mirë që komuna me e pengua këtë qendër 
duke e caktuar këtë qendër në qendër të vaksinimit. Pra, do të ishte mirë që të boshatiset ai objekt dhe të 
caktohet shtëpia e kulturës apo një objekt më i përshtatshëm që i plotëson kushtet për vaksinim. 
Fehmi Hoxha – Unë kam dy pyetje, që njëra po përsëritet gati çdo muaj për çështjen e rrugës Fahredin Hoxha 
deri ku ka mbërri dhe a është nënshkruar kontrata dhe a është ne procedurë, pasi kryetari ka premtuar edhe 
vitin e kaluar  mirëpo kaloj edhe ky vit e nuk shihet asgjë, pasi vërtet rruga është në gjendje të mjerueshme, 
edhe pse të gjithë e presin shiun me ra pasi është shumë i mirë për bujqësi kurse në çdo herë kur bjen shi ne 
nuk mundemi me jetua aty për shkak të kundërmimit shumë të madh që krijohet aty. Dhe  çështja tjetër është 
pasi ne e dimë se është ne procedurë Sheshi i qytetit, disa faza kanë kaluar dhe është në procedurë. Mirëpo 
pyetja ime është se kur do te fillon ndërtimi i stadiumit te ri tek “Epopeja e UÇK-së” në parcelën që është 
ndarë nga ana e qeverisë në kohën e qeverisë së kaluar për ndërtimin e stadiumit të ri. Sigurisht se pa u ndërtua 
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stadiumi i ri nuk mund të fillohet  kurrfarë procedure për ndërtimin e sheshit sepse së pari duhet të sigurohet 
stadiumi i ri e më pastaj  të fillohet me ndërtimin e sheshit të qytetit. 
Sali Sallteku – Përshëndetje për ju kryesues, kryetar dhe gjithë ju të pranishëm. Edhe me herët u parashtrua 
pyetja rreth vaksinimit të arsimtarëve që edhe unë desha me pyet se si qëndron çështja rreth vaksinimit te 
arsimtarëve por gjithashtu desha me ditë nga drejtori i arsimit, pasi sa kam dëgjua unë kane fituar paditë e 
drejtuara në DKA rreth çështjes së rrogave jubilare, shujtave, pastaj pagesat e udhëtimit dhe dua të di nga ju që 
a keni bërë ankesë ju si drejtori? 
Hanalora Hoti – Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Unë desha me ja bo një pyetje  drejtorit të 
shërbimeve publike ne lidhje me ndërtimin e 17 rrugëve në fshatin Ratkoc, ndoshta nuk është e nevojshme të 
përmenden dhe të ceken emrat e tyre, me sa e di  këto rruge janë të kontraktuara mirëpo në punime ka ngecje. 
Nga mbledhjet e kaluara e kemi pare arsyetimin e kryetarit që për shkak të reshjeve punimet nuk kanë mundur 
te vazhdohen dhe tani po e pres një përgjigje nga drejtori me informata më të hollësishme se kur kanë me 
fillua këto punime dhe kur priten të përfundohen. 
Shqipe Kryeziu – Pyetja ime i drejtohet drejtorit te shëndetësisë, se a keni fillua me pagesat për nënat lehonë 
dhe nëse keni filluar atëherë deri ku keni arritur pasi kemi disa shqetësime se nuk është bërë pagesa dhe nuk 
kanë marrë kurrfarë përgjigje dhe pyetja tjetër i drejtohet drejtorit të arsimit apo drejtorit të financave sa i 
përket rrogave jubilare, shujtat kërkesat e mësimdhënësve, a doni me prit që me hije me përmbarues apo doni 
me u përgjigj për mësimdhënësit. 
Kryetari – Faleminderit i nderuar kryesues, te nderuar anëtar te kuvendit, nënkryetar, drejtor te drejtorive, 
përfaqësues  te mediave dhe gjithë ju te pranishëm. Të njëjtën pyetje e kanë parashtruar dy vet për çështjen e 
shujtave dhe pagesave  te rrogave jubilare dhe te udhëtimit. Pra e para ju informoj se qeveria nuk ka 
planifikuar mjete  për me shtie ne buxhet për pagesën e shujtave edhe me zbatua kontratën kolektive sepse 
është një projekt që duhet te mbahet përgjegjëse cila do qeveri e sigurisht edhe kjo qeveri. Tash ne jemi te 
njoftuar me aktgjykimet e padive që i kanë parashtrua mësimdhënësit ne funksion te zbatimit te kontratës 
kolektive dhe sigurisht se do ti ndjekim procedurat ligjore dhe normalisht ne si komunë jemi te interesuar me 
realizua te drejtën mësimdhënësit tanë sa i takon zbatimit  te kontratës kolektive  edhe pse ne nuk jemi 
nënshkrues te kontratës kolektive dhe do te ishte mirë me dit edhe Shqipe Kryeziu edhe Sali Sallteku dhe te 
gjithë ne. Pra ministrja e arsimit zonja Arbërie Nagavci për kundër faktit që kryetaret e komunave kanë 
kërkuar që me u futë ne buxhet siç janë futë pagat jubilare edhe po vazhdon procesi i pagesës se pagave 
jubilare ashtu te futen edhe shujtat edhe pagesat e udhëtimit  sepse kontrata kolektive është kontrate që e ka 
nënshkruar  qeveria me sindikatën e arsimit dhe nuk e ka nënshkrua asnjë komunë dhe normalisht që komunat 
po e mbajnë barrën e gabimeve te qeverive tona. Por sido qoftë ne jemi ne biseda edhe me avokatin e komunës  
edhe me drejtorin e arsimit dhe drejtorin e financave që të na jepet sinjali i gjelbërt që te fillojmë me 
procedimin e pagesave te shujtave për aq sa kemi mundësi financiare për këtë vit dhe mos harroni për qdo 
pagesë që bëhet ne duhet ta kemi pëlqimin nga ministria e financave sepse nuk mundemi me bo pagesa edhe 
pse mund te kemi tepricë ne paga. Ne normalisht do ti shqyrtojmë rrugët ligjore  dhe nuk jemi te interesuar që 
me pas veprime te cilat do ti kushtonin buxhetit te komunës se Rahovecit përmes përmbaruesve por sido që te 
jetë e themi përsëri se kanë te drejtë mësimdhënësit te kërkojnë ne realizimin në plotëni te kontratës kolektive 
mirëpo qeveria e ka hedhur barrën nëpër komuna dhe fatkeqësisht disa komuna kanë fuqi me te madhe  dhe 
kanë ecur ne këtë drejtim me mirë kurse disa komuna kanë fuqi me te vogël financiare. Kështu që edhe 
komuna jonë është duke e përcjellë me vëmendje dhe do te sheh gjithë mundësitë   edhe ligjore por edhe 
pëlqimin e ministrisë se financave që te kemi buxhet që te fillojmë me  ekzekutimin e pagesave në qoftëse  pa 
pasur nevoje me shkue te përmbaruesi. Pastaj pyetja tjetër e shtruar nga Fehmi Hoxha per çështjen e rrugës 
Fahredin Hoxha  dhe kanalizimit, ne kemi pasur një memorandum mirëkuptimi për 12 rruge ne qytetin  
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Rahovecit i cili memorandum është anuluar në mënyrë te njëanshme  nga ministria e infrastrukturës. Por unë 
nuk e kam pyet ministrin e infrastrukturës dhe e kam shpallë procedurën e prokurimit për shkak se kom dashtë 
dhe dua me mbajte zotimin para anëtareve te kuvendit e ne këtë rast para anëtarit te nderuar te kuvendit z. 
Fehmi Hoxha. Mirëpo me rishikimin e buxhetit na i kanë lanë vetëm 10,000 euro te cilat pritet me i zotua ata 
mirëpo unë do te bëj te pamundurën që me i krye ato 12 rrugë pavarësisht sa i kemi ne buxhet mirëpo nuk kom 
dashtë me ndalë procedurën e prokurimit  sepse anulimi i memorandumit nga ana e ministrisë ka ndodhë pasi 
kanë filluar procedurat e prokurimit, pra na janë hequr 400,000 euro nga ministria e infrastrukturës dhe këtë 
është mirë me ditë edhe ministria e infrastrukturës. Mirëpo unë nuk do te ndalem dhe te vazhdoj punën ne 
momentin kur hapen ofertat pavarësisht sa kam para ne dispozicion operatoret te fillojnë punën ata që e fitojnë 
dhe lidhin kontratën me neve. Pra kjo është e vërteta dhe gjithashtu e vërteta tjetër është se une pres që 3 vjet 
me fillua stadiumi i ri i përcaktuar ne vendin e quajtur Epopeja e UÇK-së që është ndarë prona dhe kemi marr 
pronë nga qeveria  e kaluar gjithsej 7 hektarë dhe e kemi bërë pronë te komunës për nevoja te ndërtimit te 
stadiumit  ne kompleksin sportiv. Nuk ka asnjë rezultat deri me tani pasi është ne procedura te prokurimit 
sepse ka shume ankesa megjithëse  ne nuk kemi qasje sepse procedurat i zhvillojnë ata  mirëpo ne kemi marr 
informacione se puna ka shkuar gati njëjtë sikur e palestrës sportive ,,Mizahir Isma,,. Megjithatë unë pres që 
sheshi qendror i qytetit te filloj këtë vit dhe jemi ne prag te hapjes se qytetit edhe normalisht edhe sheshi 
qendror i qytetit qeveria e Kosovës përkatësisht ministria  e ka anuluar memorandumin mirëpo do te 
vazhdojmë me forcat tona dhe me forcat e donatoreve dhe sigurisht se do ta bëjmë sheshin qendror te qytetit 
gjithashtu shpresoj që do ta rikthej ne fuqi memorandumin qeveria e Kosovës përkatësisht ministria e 
infrastrukturës dhe kam bisedua direkt me ministrin e infrastrukturës dhe nuk e di çfarë halli ka ai me komunat 
e Kosovës  ai dhe cilido ministër dhe nëse punohet dikun ne këtë vend atëherë me shume se ne komunat e 
Kosovës  nuk punohet, edhe u deshtë që mos me i prekë komunat edhe pse jemi ne pandemi, pasi kemi plot 
informacione ku ka pas mundësi me ju marr ndonjë ministrie ku ka teprica edhe me ju dhanë komunave ku po 
punohet. Pastaj pyetje e parashtruar nga Munib Durguti rreth nënkalimit ne Xerxe dhe rreth rrotullimit ne 
Krushe te Madhe ku prej kohës se ministrit Lutfi Zharku janë kontratat dhe njërin kontratë e ka RSM-ja dhe 
tjetrën e ka KAG asphalt dhe asnjëri projekt nuk ekzekutohet as sot e kësaj dite dhe definitivisht është projekt 
ne përgjegjësi te infrastrukturës. Por vetëm  e di që ka me bo përpjekje që me bo zgjidhje në nënkalimin ne 
Xerxe por ka edhe disa probleme me pronat e hekurudhës edhe me shfrytëzuesit privat te atyre pronave, pasi 
unë kam bërë pyetje ish ministrin Lekaj se qysh ka mundësi me i dal qeverisë kundër bordi i hekurudhave, 
pasi ju jep prona privateve kurse nuk ju jep shtetit me bo veprime te caktuara për një nënkalim apo rreth 
rrotullim.Ky problem ka mbetur peng dhe nuk e di edhe sivjet e keni ne kod buxhetor përsëri pasi që nga koha 
e Lutfi Zharkut është ne kod edhe ende janë paret dhe nuk ekzekutohet projekti edhe pse kontratat janë valide. 
Po ashtu e njëjta situate është edhe te rreth rrotullimi ne Krushe që nga koha e Lutfi Zharkut, ku kontraktues  
është KAG asphalt company dhe projekti ka mbet peng për shkak te disa shqetësimeve te cilat i kanë krijuar 
hartuesit e projektit  edhe ska mundësi me ekzekutua projektin dhe ne kemi bërë revidim te projektit edhe pse 
nuk kishim te drejtë por kemi insistua që mos me i marr dikujt pronë kurse dikujt tjetër me i mbet prona 
publike e pashfrytëzuar. Kështu që ka mbet peng i mosveprimit te Ministrisë se infrastrukturës dhe ne këtë rast 
nuk po e akuzoj në këtë rast askënd mirëpo zyrtaret e ministrisë se infrastrukturës mund te i pyetni dhe te 
merrni informata se pse nuk ekzekutohen  për nënkalimin ne Xerxe dhe gjithashtu pse nuk ekzekutohet 
kontrata rreth rrotullimi ne Krushe. Rreth pyetjes se parashtruar nga z. Munib Durguti  rreth mjedisit te 
vaksinimit, sot e patëm takimin e shtabit komunal emergjent. Kështu që e para ne nuk kemi mundur me 
vendos ne palestër sportive për shkak te aktiviteteve te tjera që kanë qenë te lejuara, pastaj me aplikimin 
elektronik me funksionimin praktik dallon për 100% dhe mos e harroni faktin se ne qendrën e vaksinimit ne 
Rahovec  deri me tani me dozën e parë janë vaksinuar 26,660 persona për një afat rekord dhe me plot 
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përgjegjësi e them se asnjë komunë nuk është më mirë për vaksinim, kurse me dozën e dytë janë me pak për 
shkak te afateve mirëpo interesimi i qytetareve për vaksinim është i madhe. Kurse mundësin për me krijua 
ekipe shtesë nuk ka  lejue ministria e shëndetësisë, pra ne veprojmë aq sa na lejon ministria e shëndetësisë ne 
bazë te planit kombëtare te vaksinimit  masiv. Kështu që herë pas herë janë krijuar tollovi për shkak se  në 
njërën anë kufizimet dhe obligimet kanë pranua qytetaret për nevojën dhe domosdoshmërinë e vaksinimit 
kurse ne anën tjetër interesimi ne rritje  nga frika e ka sjellë në situata te caktuara ku ka pasur tollovi dhe ku ka 
pasur nevojë edhe me ndërhyje ndonjëherë edhe policia për ruajtje te rendit. Pra ne qoftëse vaksinimi në një 
qendër kryesore te mjekësisë familjare ne te vetmen qendër ne komunën e Rahovecit sepse çdo komunë e ka 
një qendër dhe jo me shume pasi nuk na ka lejue ministria as neve dhe as komuna tjera, planifikohet që 
mesatarja duhet me qenë 400 vaksina ne ditë kurse ne në qendër siç jemi ne mbërrin deri 780 persona 
vaksinohen brenda ditës atëherë veç mund te paramendoni se çfarë vullneti, angazhimi  dhe përkushtimi i 
stafit mjekësor te komunës tonë ne QKMF. Pra janë te planifikuara 400 persona te vaksinohen brenda ditës 
kurse numri i te vaksinuarve mbërrin mbi 700 brenda ditës. Dhe nëse ne kemi kërkuar prej ministrit te 
shëndetësisë që te na jepet mundësia me i hap edhe dy qendra te mjekësisë familjare për vaksinim për Krushe 
te Madhe dhe Ratkoc mirëpo ajo nuk na ka lejue, gjithashtu kemi kërkuar krijimin e ekipeve mobile me shkua 
me i vaksinue njerëzit që kanë nevoja  te veçanta apo që janë ne gjendje jo te mirë shëndetësore  mirëpo 
përsëri nuk na ka lejuar ndonjëherë edhe bëjmë përjashtime edhe pa e pyet ministrin sepse nuk mund te i themi 
një plaku 80 vjeçar ejani ne qendrën kryesore te mjekësisë familjare për vaksinim kur ka mundësi drejtori i 
QKMF-së Dr.Elbunit Kryeziu shkon me ekipin  e vet dhe e kryen vaksinimin ne shtëpi. Sa i përket repartit te 
hemoidializes, ne mezi po presim me u hap reparti i hemodializes por nuk duhet ta harroni se nuk është faktor 
përcaktues hapja e repartit te hemodializes. Të gjithë ata që thonë se komuna e Rahovecit e ka një repart te 
mirë dhe i plotëson te gjitha kushtet dhe kriteret teknike me te gjitha paisjet edhe që po heziton komuna e 
Rahovecit atëherë e kanë gabim plotësisht dhe kete ja them prej ministrit te shëndetësisë, drejtorit te 
SHSKUK-së, drejtorit spitalit rajonal te Prizrenit dhe gjithashtu ja kom vertetue me letra këtë. Unë jam gati ne 
qdo moment me bo hapjen e repartit te hemodializes nëse ata e kërkojnë një gjë te tillë bashke me drejtorin e 
shëndetësisë dhe drejtorin e QKMF-së, mirëpo ata e dinë me se miri pse nuk bëhet hapja e repartit te 
hemodializes, për ndryshe kemi komunikim institucional edhe me letra  zyrtare dhe me protokolle ne te gjitha 
qeverisjet si ne kohen e qeverisë Kurti 1,pastaj ne kohen e Avdullah Hotit dhe gjithashtu edhe ne kohen e 
qeverisë Haradinaj,e tash edhe  ne kohen e qeverisë Kurti 2. Pra mezi po presim te bëhet hapja e hemodializes  
dhe menjëherë ne e gjejmë vendin tjetër për vaksinim. Kështu që nuk e përjashtoj as je ministër te shëndetësisë 
që bashke me institucione tjera te mjekësisë terciare SHSKUK-në dhe mjekësisë sekondare spitalin rajonal te 
Prizrenit nuk i kanë bo veprimet e nevojshme te pritshme  nga ana e jonë për me instalua me funksionalizue 
dhe me bo për pacientet që janë me hemodializë dhe njëjta situatë qëndron edhe sot e kësaj dite. Pastaj pyetja e 
parashtruar nga z. Faton Ramadani rreth drunjtëve dekorues, e dimë që për drunjtë dekorues ka përgjegjësi ai 
që ka kontratë me komunën e Rahovecit  dhe unë nuk kam dëshirë me u thae asnjë dru dekorues mirëpo për 
çdo dru që thahet ka përgjegjësi  kompania që i ka mbjellë dhe i mirëmban ato dhe krejt drunjtë do te 
zëvendësohen ato që nuk bëjnë te gjithë ata drunjtë që janë thae edhe sigurisht se ne vjeshtë ka me vazhdua 
mbjellja e drunjëve dekurues dhe krejt ne pranverë do te shihet gjendja e përgjithshme e tyre .Pastaj tek 
varrezat, është e vërtet që janë ndalua punimet mirëpo me 5 shtator rikthehen punimet ne punishte nga 
operatori pasi arsyeja është e thjeshtë se nuk kemi pasur mjete  financiare dhe ky është problemi dhe tjetër nuk 
ka sa i përket me operatorin, kështu që unë shpresoj  që ky projekt te merr epilogun sa me shpejt sepse është 
edhe i nevojshëm dhe i domosdoshëm dhe e vërtet që ka ngecje mirëpo ato janë pasoj e mungesës financiare. 
Po ashtu zgjerimi i ndriçimit publik është pjesë e kontratës  dhe operatori momentalisht është duke punuar ne 
Kramovik,Polluzhe,Hoçë e Brestoc dhe vazhdojmë ne vendbanimet e tjera që na kanë mbet edhe ne mesin e 
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tyre është edhe Celina e posaçërisht për rrugën që ju e përmendet e me siguri ka edhe ndonjë rrugë tjetër që 
është nevojshme ndriçimi. Po ashtu edhe shtrati i përroskës, pra ka ndodh dëmtimi i niveletës ne kohen e 
reshjeve dhe përmbytjeve që i patëm gjate muajit Janar dhe kemi marr zotime nga operatori ekonomik që e ka 
krye punën dhe sigurisht se ai e ka krye punën mirë dhe kjo është e vlerësuar nga komisioni për vlerësim, tani 
atij i ka skaduar afati i garancisë mirëpo ai ka marr përsipër me krye dhe ju e dini se aty është një gypë i 
madhe i Radoniqit aty që ka shkaktua probleme dhe me sistemin e ujitjes nuk kemi mundur me bo ndonjë 
zgjidhje mirëpo ato pllaka që janë dëmtua aty janë pasojë e mbulimit me ujë që ndodhen gjate muajit Janar. 
Kështu që kemi biseduar me Afrim Ibrahimin dhe jemi marr vesh që ne kohen me te përshtatshme që me 
intervenua dhe i sanua ato dëmtime që janë shkaktuar nga vërshimet e mëdha te reshjeve te shiut. Rreth 
pyetjes e parashtruar për numrin e mësimdhënësve do të përgjigjet drejtori i arsimit z. Avni Morina. Pastaj 
procesi i rrugëve fushore është duk vazhduar dhe ne kemi krye një mori te rrugëve fushore tash dhe janë 4 
operator që janë duke punuar dhe janë krye disa rruge ne Xerxe, pasta ne Fortesë, ne Gexhe  dhe është duke 
vazhduar ne Vrajakë, Guri te Kuq dhe ne shume vendbanime tjera. Kurse sa i përket rrugëve lokale, operatori 
është rikthyer ne punishte dhe po përpiqet me i rregullua ato punë që i ka nisur që realisht edhe aty kemi 
pengesa pasi kemi shkurtim te fondeve që me një gjë te tillë përballen te gjitha komunat e jo vetëm komuna e 
jonë nga ana e qeverisë për shkak te pandemisë. Dhe kemi arrit që me bind që me punua  ne terrene dhe me i 
krye ato punë që i ka ne kontratë si ne Dejn,Vrajakë,Ratkoc dhe normalisht pastaj me vazhdua me rrugët  tjera. 
Pra ashtu siç janë ne kontratë edhe do te ekzekutohen dhe nuk mundem me fol për data për shkak se nuk është 
që kemi gjendjen me te mirë financiare ne kategorinë e rrugëve lokale. Te kanalizimi ne Bërdatin disa familje 
nuk kanë rrjet te kanalizimit mirëpo për nje segment ka ndodh ne këtë vite rregullimi i kanalizimit dhe tash 
numri i shtëpive po zgjerohet  që realisht janë ndërtuar sivjet dhe sigurisht se edhe për ato shtëpi do të bëhet 
zgjidhje kurse për rrugët fushore ne Guri te Kuq dhe Vrajakë është duke shkuar operatori tash me radhë, 
kështu që brenda këtyre ditëve do te shkon ne Malësi te Vogël  dhe te vazhdon neper te gjitha vendbanimet 
pasi është një operator i fortë siç është Mendi-P që bën punën në mënyrën me te mirë te mundshme dhe 
gjithmonë nuk kursehet nga mundësit financiare që i ka apo nuk i ka komuna. Të gjitha shqetësimet janë reale 
që i keni ngritur këtu dhe gjithashtu e di që ka edhe plot shqetësime tjera që secili prej jush do te dëshironte 
me i ngritë, por edhe unë bashke me ekipin tim do te jem vazhdimisht ne dispozicionin tuaj për çfarëdo lloj 
sqarimi. 
Sali Sallteku – Faleminderit kryesues, unë i kam thënë edhe me herët kryetarit se nuk është punë e qeverisë 
për këto mjete, por, është punë e komunës dhe kjo është e rregulluar me ligj dhe tash ju duhet me patjetër që 
duhet me krye këto punë pasi edhe ashtu kanë me t’i marr me përmbarues edhe pse ju nuk doni. Po ashtu e di 
që t’i kanë ndalë mjetet sepse nuk janë planifikuar ashtu siç duhet dhe sigurisht se edhe t’i kanë ndalë mjetet. 
Kryetari – E vërtetë është se tash barrë po i mbesin komunave dhe ne si komunë nuk jemi te pandërgjegjshëm 
dhe te pakujdesshëm, por ne do te provojmë që me krye punë dhe mos me shkua kjo çështje aty ku nuk duhet. 
Realisht e dini shume mirë se kontratën e ka nënshkrua qeveria dhe krejt kjo ka shkua barrë e komunave dhe 
tash ne po provojmë me gjet zgjidhje. Po ashtu është e vërtete se disa projekte janë nisur pa mbulesë financiare 
mirëpo unë prita që dikush prej juve pasi po e dojmë bujqësinë dhe jemi trevë bujqësore se pse dikush  nuk 
pyeti se pse nuk po jepen subvencionet, pse nuk po aplikohet skema e granteve, pastaj ku janë 51 milion dhe 
nuk ja ka dhanë bujqësisë, atëherë pse nuk po ju jep komunave për infrastrukturë apo arsimit për 
mësimdhënësve. Atëherë nëse qeveria e kaluar e ka rrit për 2000 euro pagesën për subvencione për vreshta 
atëherë kjo te paktën ta kthen ashtu siç ishte 1000 euro dhe këto janë pagesa që i ka votue kuvendi i Kosovës 
ne prag te shpërndarjes. Dhe tash thirrja për subvencione nuk u hap, skema për grante nuk po implementohet, 
pastaj rezultate nuk ka se kush janë përfitues pasi duhet t kemi përfitues nga komuna jonë shume, pra 
4,407,000 janë veç te komunës tonë nëse nuk i jep subvencionet e rregullta por nëse do të kishte dyfishua për 
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shkak te pandemisë atëherë do te ishin 8,814,000 euro i ka mangu komuna e Rahovecit vetëm ne bujqësi,. 
Kështu që pasi nuk po jep këto atëherë posë nuk po i jep nga dëmi i breshrit e te përmbytjeve, pasi gjithmonë 
ka ankesa për qeveritë e kaluara kanë qenë te këqija se kanë dhënë për dëmet nga breshëri apo nga përmbytjet 
apo për dyfishim te subvencioneve mirëpo kjo qeveri nuk e realizon asnjërën nga këto, pasi te gjitha ankesat e 
qytetareve sa i përket këtyre vinë dhe adresohen ne komunë. Mirëpo unë edhe nga ky kuvend komunal e ftojë 
qeverinë e Kosovës që me pas parasysh ankesat e qytetareve te Rahovecit që me i dhanë dëmet nga breshëri që 
me i kompensua pasi është vendim sepse  edhe këta e kanë vendos me i kompensua dhe raportet ekzistojnë. 
Edhe me hap tash thirrjen për subvencione është shume vonë sepse edhe nëse e hap sivjet nuk ka mundësi 
teknike me u zbatua skema e pagesave direkte për shkak se  vetëm vreshtat po mbesin, pasi qetash me u hap 
thirrja vetëm  një muaj  ka afat me aplikua, pas një muaji fillon shqyrtimi dhe komisionet  duhet me dal pas 
muajit tetor dhe atëherë mundem me gjet vetëm toka te lëvruara edhe drunjtë dekorues. Pra pyetjet duhet me u 
bo edhe ne këtë drejtim dhe unë po e akuzoj qeverinë sepse unë po hije ne obligime, por nuk është e drejt një 
sheshe që është miratuar që nuk duhet te kishte lidhje se kush ka qenë ministër pasi është vendim qeverie dhe 
vendim i kuvendit te Kosovës  për financimin e sheshit qendror te qytetit dhe tani kjo qeveri e anulon me 
arsyetimin se ska mbulesa financiare për shkak te pandemisë. Mirëpo unë do te mundohem që këto punë ti 
kryej vetë edhe e respektoj deri ne maksimum qeverinë time po r unë do te mundohem me i krye punët e mia 
si kryetar komune pasi kam marr mandatin nga qytetaret e  komunës sime. Kështu te gjitha qeveritë kanë pasur 
konsideratë me ndihmën e ofruar mirëpo qeveria Kurti nuk po shpreh gatishmëri me na ndihmua askund dhe 
ky është një dallim që duhet me ditë anëtaret e kuvendit te komunës dhe qytetaret e komunës se Rahovecit. 
Kështu që nuk ankohem asnjëherë se qeveria nuk na ndihmon mirëpo vetëm ju them te vërtetën rreth kësaj. 
Gjithashtu për stadiumin që pyet dikush pse nuk po bëhet, duhet ta dini se është projekt i qeveris, gjithashtu 
edhe për nënkalim imin, për rreth rrotullimin është projekt i qeverisë, gjithashtu edhe për hemodilaizen është 
projekt i ministrisë shëndetësisë, SHSKUK-së, spitalit rajonal te Prizrenit. Po ashtu për rrugën Fahredin Hoxha 
është projekt që e kam nënshkrua me ministrin Abrashi memorandumin me vlerë prej 400,000 euro për 12 
rruge kanalizime sinjalistike krejt këto ne qytet, mirëpo krejt këto projekte na janë hequr nga qeveria aktuale 
mirëpo unë do ti bëj me kapacitetet e mia mirëpo nuk do te bëj asnjëherë veprime ne mënyre te njëanshme me 
ju ndërpre kontratat apo memorandumet sikur po bëhen tash. Sido qoftë ne jemi ne pandemi dhe kushdo që 
vjen kryetar komune do te ishte me i ngritë këto çështje sepse qeveria është e jona, dhe nuk është e drejtë me 
ju marr dhe duke ju përgjysmua  projektet, pastaj me qitë barrën kontratën kolektive gjithashtu për here te parë 
anashkalohet nga komiteteti anti covid komunat e  Republikës së Kosovës që janë 38 komuna dhe sot 
asociacioni i komunave nuk ka mbajtur takim me kryeministrin dhe normalisht edhe unë i përgjigjem 
asociacionit te komunave. 
Munib Durguti – Meqë mu dha fjala atëherë do të flas, z. Sali Sallteku nuk kemi asnjë keqkuptim dhe me 
asnjërin prej anëtareve tjerë pasi kemi bërë një rrugë të gjatë të bashkëpunimit qoftë  si asamblist apo si drejtor 
atëherë, kështu që këshilla ishte me vend por edhe atje sa isha kam qenë i pavarur, por nuk e arsyeton 
mendimin e kryetarit që edhe ashtu kemi te drejtë me lëviz pasi secili e bën  ne mënyrën e vet. 
Sali Sallteku – I nderuar kryetar, them se qeveria duhet me patjetër me i dhanë mirëpo me mënyrën si the ti i 
kanë ndaluar mjetet dhe me fluksin e punëve që po i bëni tani sigurisht që edhe ju do të leni buxhetin e 
komunës me borxhe të shumta vetëm nëse jeni i sigurt se do e merrni prapë ju. 
Ali Zhuniqi – Unë do ta kisha kuptuar kryetarin me arsyetimin e kritikave që i ka bërë mirëpo sjelljet e 
tregojnë te kundërtën, sepse nuk keni qenë i njëjti edhe në kohen e qeverive tjera, veç nëse ato kërkesa i ke bo 
dhe nuk kemi dëgjuar asgjë por tash hedhja e kritikave në drejtim të qeverisë dhe kundrejt ministrit Liburn 
Aliu në shkurtimin e investimeve kapitale dhe kundrejt Arbenit në lidhje me qendrat e vaksinimit, pasi ju e  
dini se këto janë kompetencat e ndara duke përfshirë prej ministrit të shëndetësisë, SHSKUK-së dhe qendrave 
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të mjekësisë familjare. Pra nuk është në rregull me bo tash kritika kur edhe qeveritë e kaluara kanë qenë njëjtë 
mirëpo nuk ke bërë të njëjta sjellje apo kritika. 
Kryetari – Unë te them Ali Zhuniqi që te jemi korrekt dhe te sinqertë çdo here ne salle te kuvendit sa here që 
ka qenë ndonjë problem që ka qenë kompetencë e qeverisë çdo here jam deklaruar dhe shume korrekt e kam 
thënë vazhdimisht dhe sigurisht edhe tani po i them  te njëjtat që i kam thënë për çdo qeveri. Ndërsa i takon se 
a e kam kursye ndonjë qeveri, ju nuk mundemi me marr mend se krejt këto çka i them i kam te shkruajtur ne 
letër dhe krejt këto janë te nënvizuara dhe kur te doni mundeni me pas çasje  ne dokumente publike dhe me i 
pae si kërkesat për me i hap qendrat e reja te vaksinimit, kërkesat për me i rrit ekipet, pastaj hemodializen. 
Kështu që nuk e kam ngritë asnjëherë me pak zërin sa i takon këtyre situatave sa her jemi përballur edhe për 
kontrate kolektive për te gjitha qeveritë duke filluar nga qeveria Thaqi që me vjen keq që është ne Tribunal të 
Hagës e deri te qeveria Kurti 2. Pra është gabim me nënshkrua dikush kontratë edhe me hudhë barrën komunës 
me pastaj komunës mos me ja dhënë mundësinë me i dhanë leje për me ju qitë pare që me i pagua 
mësimdhënësit, qe është gabim pavarësisht që tha me herët Sali Sallteku se komuna ju ka mbete dhe këtë e di 
unë që komuna ju ka mbete por pyeteni cilin do kryetar te komunave, jurist apo avokat do ju thotë se sa keq 
është se ju ka mbet komuna. Kështu që nëse e marrim si shembull kryetarin e Komunës se Fushe Kosovës, 
duhet ta dini se ai veç per leje te ndërtimit e ka buxhetin sa krejt buxheti i Komunës se Rahovecit. Pra këto 
kritika nuk i kam për shkak se  e dua apo nuk e dua një qeveri sepse është e jona por e thash me herët dhe po e 
përsëris prape se ne raport me komunat, qeveria e Kosovës cilado qoftë ajo edhe qeveria aktuale nuk do te 
ishte mirë me i prek komunat per shkak se  komuna është hallka e par e komunikimit apo adresa e parë e 
kontaktit me qytetare. Pra që jemi korrekt une nuk po bëj akuza, unë po shqyrtoj fakte dhe prezantoj 
shqetësime që i ka edhe komuna e jonë sikurse i kanë edhe komunat e tjera. Ne raport me fondet, ne raport me 
pandeminë i kemi me kontratën kolektive me hemodializen, me rreth rrotullimin ne Krushe te Madhe, pastaj 
me nënkalimin në Xerxe, pastaj me projektet që janë anuluar si subvencionet që nuk janë dhanë sivjet, kështu 
që kush mendon se do te jepen subvencionet sivjet ai nuk ka lidhje me realitetin faktik dhe juridik ne Kosove, 
për shkak se  nëse mendoni se duhet me u dhanë subvencionet për bujqit pa u shpallë thirrja per aplikim 
atëherë kemi shkelje te rende ligjore dhe kemi vepër penale, pasi as ministri i bujqësisë nuk guxon me dhanë 
subvencione pa pasur thirrje per aplikim, pasi eventualisht pasi kemi gjendje nga pandemie nga 1 muaj mundet 
me rae ne 15 ditë. Pash nëse sot hapet atëherë krejt ky dokumentacion dërgohet ne Prishtinë, pastaj formohen 
komisionet që do te dalin ne terrenë dhe tek në muajin Nëntor dalin ne teren dhe ne atë kohe nuk e di se çka do 
te shohin, që realisht ne atë koh mund te shohin vetëm hardhi te vreshtit edhe ndonjë lakër që mund ta mbjellin 
ka pjesa e Krushes apo e Nagavcit dhe nuk mundet me pae dhe me vlerësuar asgjë. Pra unë po them se  sivjet 
mundem me hap thirrjen për aplikim por paret nuk mundem me i lshue sivjet, kështu që për një vit bujqësia ne 
Rahovec i ka 4,407,000 euro te humbura dhe nëse kjo është e pasakte atëherë lirisht mundeni me ardhë te unë 
dhe ju jap me saktësinë me te madhe krejt dokumentacionin që mund ta gjeni te drejtoria e bujqësisë se sa 
humbim nëse nuk i marrim subvencionet apo pagesat  për këtë vit. Por nëse do ti kishim marr dyfish për shkak 
te pandemisë siç kemi kërkuar edhe prej ish ministrit Besian Mustafa që ai ka mbërri se paku me shtie që i 
bien 8,814,000 euro humbje bujqësisë ne komunën e Rahovecit. Kështu që nëse nuk te vërteta këto që i thash 
atëherë unë tërhiqem prej fjalëve te mia dhe ka te drejt me bo padi dikush, dhe nuk kam asgjë kundër asnjë 
ministri veç po flasim për çështje te cilat i dimë te gjithë. Pra edhe ju Ali Zhuniqi i ke prit subvencionet ne 
Fortesë edhe ai tjetri ne Ratkoc apo Krushe dhe ska lidhje këtu as me parti apo me qeveri. Kështu që jemi ne 
shtator dhe ende nuk ka asgjë konkrete pasi ministri Peci e ka nënshkrua udhëzimin administrativ mirëpo se ka 
hapur ende dhe arsyen se pse nuk e ka hapur ata duhet me dhanë përgjigje. Atëherë sikur mos te ishte 
pandemia u deshtë me shkua me bujqit dhe makinerinë bujqësore para ministrisë se bujqësisë dhe me i than se 
pse nuk i jep ato para dhe ku dërgoni. Pasi duke ju marr  komunave duke mos dhanë subvencionet  pastaj duke 
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mos implementuar skemën e granteve me arsyetimin e e pandemisë. Kështu që ju kërkon punë nga komuna 
për rregullimin e rrugëve kanalizimeve atëherë si është mundur me i marr ato para për kryerjen e tyre. 
Avni Morina – Përshëndetje për të gjithë. Në pyetjen e parashtruar rreth numrit të personelit arsimor të 
vaksinuar. Ne po e përcjellim çdo ditë numrin e vaksinuarve në sektorin e arsimit dhe deri në ditën e djeshme 
janë vaksinuar 710 mësimdhënës me dozën e parë ndërsa me dozën e dytë është një numër simbolik apo në 
përqindje i bie 18.2% apo 154 që nuk janë vaksinuar. Kështu që shpresojmë që gjatë këtyre ditëve të 
vaksinohen edhe të tjerët pasi që viti mësimor u shty deri më 13 shtator. Kurse në lidhje me kontratën 
kolektive desha të bëj një lutje për të gjithë juve edhe ata që janë jurista edhe ata që nuk janë jurista, që ta 
lexoni nenin 46, pika 23 te kontratës kolektive dhe do ta shihni qartë se kush është përgjegjës për sigurimin e 
buxhetit. 
Kryesuesi – Faleminderit drejtor për sqarimin, te nderuar kolegë kuvendarë, kalojmë ne pikën e tretë te rendit 
te ditës: 
3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Propozim vendimit të Kryetarit te Komunës për shfuqizimin e vendimit  

01-Nr.276/2009,të datës 02.07.2010. 

Isak Hoti – Faleminderit kryesues, përshëndetje për drejtorët dhe gjithë kuvendarët. Është marr një vendim 
për dhënien ne shfrytëzim te pronës se paluajtshme komunale me datë 02.07.2010,për firmën Likos nga Turqia 
me seli ne Prizren, ku ne pikën 4 te këtij vendimi thuhet se nëse shfrytëzuesi i tokës shtetërore ne afat prej 3 
viteve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij vendimi nuk ndërton objekte ose nuk kryen punët e konsiderueshme 
ne ndërtimin e objektit industrial, komuna e Rahovecit do te merr vendim për inicimin e procedurës mbi 
denoncimin e kontratës për dhënien e tokës shtetërore ne shfrytëzim. Kështu që ne jemi te obliguar si komunë 
me respektue nenin 4,përkatësisht vendimin e vitit 2010,gjithashtu kryetari i komunës e ka formua një 
komision që kanë dalë ne teren për verifikimin e gjendjes faktike te parcelës 381,ne venin e quajtur kodra me 
sipërfaqe 11 hektar 37 ari 36 metra. Pra raportin e keni përpara, siç jeni edhe ne dijeni kompania Likos ka 
ushtruar padi pranë gjykatës themelore ne Prishtine departamenti për çështje ekonomike me datë 11.09.2015 
për kompensimin e dëmit ne shumen prej  376,215 euro. Kjo gjykatë ne aktgjykimin 3EK-Nr.4/15, te datës 
02.10.2017 ka refuzuar ne tërësi kërkesëpadinë e paditësit, pastaj paditësi ka ushtruar padi me datë 27.10.2017 
ne shkallen e dytë gjykata e apelit pranë departamentit për çështje ekonomike me aktgjykim AC266/17 me 
25.09.2019 kur është refuzuar ankesa e paditësit si e pathemeltë dhe ka vërtetuar  aktgjykimin e  shkalles se 
parë. Paditësi me datë 14.11.2019 ka shtruar revizion gjykatës supreme dhe gjykata supreme me aktgjykimin 
ER-Nr.66/2019 te datës 06.02.2020 ka refuzuar te pabazuar revizionin e paditësit kundër aktgjykimit te 
gjykatës se apelit dhe me këtë ka përfunduar procedura kontestimore  me këtë çështje juridike me datë 
09.03.2020. Ligji për dhënie në shfrytëzim dhe këmbim te pronës se paluajtshme komunale 06 L 092 e thotë 
qartë se e drejta e shfrytëzimit  te pronës se paluajtshme nuk mundet  te bartet ne shfrytëzim te personave te 
tretë. Arsyeja që na ka shtye neve me shfuqizue këtë vendim, pasi kanë deshtë me bo marrëveshje mes vete me 
disa firma tjera  pa na pyet neve dhe gjithashtu kanë deshtë me ja dhanë ne shfrytëzim, gjë te cilën e e ndalon 
ligji me ju dhanë palëve te treta pa na pyet neve pasi edhe ashtu prona është e jona. Kështu që si rezultat i 
kësaj ne detyrohemi me marr një vendim sot për shfuqizim te vendimit që ti krijojmë rrugë kryetarit që ju vet e 
autorizoni që ti merr veprimet e nevojshme për kthimin e pronës ne pronësi te komunës dhe ne te njëjtën kohë 
te shkëputet kontrata njëanshëm. Faleminderit. 
Fehmi Hoxha – Faleminderit kryesues, atë që e thatë ju desha te them edhe unë pasi edhe gjykata e shkallës 
më të lartë ka vendosur në favor te komunës, atëherë do te ishte mirë me fuqizua edhe pse nëse më kujtohet 
pasi kam qenë asamblist atëherë, e kemi pezulluar vendimin që gjithashtu ishte formuar një komision i cili 
është deshtë me dalë ne terren dhe ai ka ndërmarrë veprime te njëanshme nëpër gjykata. Kështu që ky vendim 
ishte i pezulluar edhe atëherë mirëpo e din shefi i zyrës ligjore që duhet te shfuqizohet  kështu që edhe unë jam 
pro kësaj. 
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Sali Sallteku – Siç e tha edhe asamblisti Fehmi Hoxha, e di këtë pasi kam qenë atëherë që e kemi shfuqizua 
dhe gjithashtu e dimë se çfarë zone është fshati Fortesa që është një vend agrar dhe isha i pajtimit që me largua 
ja 300-400 metra mirëpo kemi qenë kundër të gjithë, kështu që do të ishte mirë me shfuqizua dhe mos me lanë 
në kompetenca as te kryetarit as të askujt pa dalë ne kuvend edhe me u shfuqizua nuk guxon me ju dhanë 
askujt. 
Kryesuesi – Faleminderit z. Sallteku, atëherë e qesim ne votim pikën e tretë te rendit te ditës. Konstatoj se 
unanimisht aprovohet pika e tretë e rendit te ditës. Kalojmë ne pikën e katërt te rendit te ditës: 
4. Shqyrtimi dhe aprovimi i Propozim vendimit për ridestinimin e mjeteve te mbetura nga buxhetit i 

vitit 2021. 

Afrim Limani – Përshëndetje për te gjithë. Procesi i ridestinimit këtë vite po e fillojmë me herët ne krahasim 
me vitet e tjera siç e dimë çdo here ka ndodhur ne muajin tetor por ka ndodh edhe ne muajin shtator. Arsyeja 
është se ne shtator e kemi seancën e shtatorit edhe është me  e ngarkuar por gjithashtu janë edhe disa arsye 
tjera, pasi e dimë se procesi i rishikimit te buxhetit  ka kaluar ne nivel qendror mirëpo ne nivel lokal nuk ka 
ndodhur dhe janë te gjitha arsyet se ne mundemi me mbajt në këtë seancë pra ne seancën e gushtit. Po ashtu 
edhe arsye tjetër është se ne si kuvend kemi marr një vendim për me i subvencionua  nënat lehona dhe ne 
momentin kur e kemi marr vendimin nuk e kemi pasur buxhetin  planifikuar dhe kemi ardh në një fazë që nuk 
kemi mjete te mjaftueshme për mbulimin e këtij fondi dhe ndoshta kjo është një prej arsyeve kryesore se pse e 
kemi qitë ridestinimin ne muajin gusht. Shuma  e mjeteve për bartje për ridestinim është 212,719 euro ku prej 
tyre 110,000 euro i kemi te hyra vetanake. Në mbledhjen e KPF-së doktori kërkoj që me dhanë edhe një 
arsyeshmëri se pse po barten, unë e thash arsyeshmërin që është pjesa kryesore mirëpo te gjitha këto vërejtje 
në kuadër te drejtorive që janë për ridestinim janë kryesisht që ka tepricë te mjeteve me përjashtim te dy 
projekteve që i kemi njërën ne drejtorin e Kulturës dhe tjetra ne drejtorin e Bujqësisë, që te kultura e kemi 
restaurimi i objektit përkujtimor për 64 te masakruarit ne Krushe te Madhe dhe kjo shume  e mjeteve bartet për 
shkak është se për shkak akoma nuk e kemi zgjidhë çështjen e pronës pasi prona ende është e padefinuar,që 
sipas ligjit për me investue atëherë prona duhet te kaloj ne institucionin e komunës. Tjetër projekt është ne 
kuadër te drejtorisë për Bujqësi që la pasur shume probleme teknike pastaj numri i vogël i kërkesave sepse   
programet tona subvencionimi për shtalla janë kryesisht objektet me hapësira me te vogla ku zakonisht ka 
pasur kërkesa te mëdhaja edhe realisht ky projekt nuk ka mundur me u realizu dhe këtu kemi paraparë bartje te 
mjeteve. Gjithashtu e thash edhe ne fillim nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, ligji i financave publike 
me lejoni te ju jap edhe këtë sqarim, pasi ligji i financave publike  dhe përgjegjësive  e lejon bartjen prej një 
fondi burimor ne fondin tjetër burimor por vetëm nëse është fondi burimor i njëjtë dhe këtë rast kemi nga te 
hyrat vetanake 21 dhe duhet te kalojnë ne fondin burimor 21 dhe për këtë arsye jemi detyruar të bëjmë disa 
monovrime sepse ne buxhetin tonë për vitin 2021 i kemi te planifikuara mallra dhe shërbime ne kuadër te 
hyrave vetanake te 21 atëherë këto te hyra i kemi bartur  ne subvencione sepse subvencionet janë te 
planifikuara pasi qarkorja buxhetore dhe ligji e lejon duhet te planifikohen vetëm te hyrat vetanake atëherë e 
kemi bërë këtë manovrim fillimisht nga mallrat dhe shërbimet ne te hyra vetanake i kemi qitë ne subvencione 
dhe nga grantet mallra dhe shërbime që janë ne kuadër te shërbimeve publike i kemi mbuluar prapë mallrat 
d.m.th. komunalit i kemi vlerësua ne bazë te analizave tona sepse do ta kemi një tepricë te komunalive dhe 
largimi nga rreziku i suficitit te buxhetit atëherë këto mjet i bien që janë shkuar ne subvencione. Nëse 
eventualisht keni ndonjë kërkesë apo pyetje, e keni hapësirën ne dispozicionin tuaj për arsyeshmërinë e këtyre 
projekteve mirëpo unë kërkoj që ju ta votoni këtë pikë te rendit te ditës 
 Fehmi Hoxha – Ky ridestinim është i arsyeshëm dhe normal që planifikimet kur bëhen, sigurisht që 
ekzistojnë këto  mundësi ligjore  me bo ridestinim të mjeteve prej një projekti që nuk kryhet si duhet për në 
projektin tjetër. Mirëpo, unë kam një pyetje për drejtorin e financave se a keni ndonjë projekt investim kapital, 
lënda e cila është në OSHP dhe nëse po atëherë të marrim vendim këtu dhe t’i ridestinojmë të gjitha ato mjete 
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sepse do të shkojnë në suficit. Janë 436 lëndë që janë në OSHP kurse ajo nuk funksionon pasi nuk ka bord dhe 
është jofunksional. Të gjitha ato mjete prej 436 lëndëve që janë në nivel të shtetit do të shkojnë në suficit dhe 
nëse kemi ne ndonjë atëherë do të ishte mirë pasi jemi duke bërë ridestinimin, që të gjitha ato mjete me i 
ridestinue sepse do te shkojnë në suficit në mungesë të funksionimit të OSHP-së. 
Munib Durguti – Atëherë, faleminderit drejtor për të gjitha sqarimet mirëpo unë kisha kërkuar edhe një 
sqarim të vogël, te pika 2,4 ku thuhet bartja e mjeteve nga shërbimet publike nga fondi burimor 10, kategoria e 
shpenzimeve komunale të transferohen në programin zyra e kryetarit në fondin burimor 21 d.m.th. këtu kemi 
dallim të fondeve burimore ne kategorinë e subvencioneve. A kemi të dejtë me bo bartje te tilla meqenëse ky 
fondi burimor ndoshta është ndonjë gabim, duhet me qenë investime kapitale kurse këtu është shënuar 
shpenzime komunale. 
Fehmi Cena – Faleminderit kryesues, drejtori e ceku që jam pikërisht unë që në mbledhjen e KPF-së kam 
thënë që në mbledhjen e kuvendit  se cilat nga këto pika apo projekte  që po kërkohet ridestinimi i mjeteve për 
to edhe të ndryshohen projektet, të jepet sqarimi dhe drejtori na dha disa sqarime, sepse ne shohim se janë 
gjithsej 11 projekte edhe këto projekte kanë kaluar edhe përmes kuvendit dhe ne i kemi mbështetur të gjitha 
ato edhe me buxhet dhe tash po kërkohet ridestinim. Kështu që, pyetja është pse ato nuk janë realizuar, 
prandaj, edhe ne po kërkojmë sqarim pasi që njëherë ne i kemi votua këto projekte, shpenzim buxhetor, duhet 
të kemi të qartë pse ato tash po ndryshohen, Siç e ceku projekti ne pikën 2, restaurimi i objektit përkujtimor 
për 64 masakruarit në  Krushë të Madhe dhe ne kemi diskutuar dhe sigurisht që i kemi dhënë mbështetje dhe 
megjithëse ai e sqaroj, besoj që për të gjitha këto projekte ka sqarime të arsyeshme edhe duhet të ketë por kur 
jemi te ky ridestinim që edhe une e marr si normal, sigurisht që ka nevojë brenda vitit të bëhen ndryshime 
sepse ka shumë arsye se pse ndonjë projekt nuk po realizohet. Dua t’i përmend dy projekte që çdo herë i kam 
përmend disa herë në kuvend, fjala është për projektin e rrugës ,,Dëshmoret e Pashtrikut,, në lagjen edhe ku 
banoj unë edhe ku është edhe ky objekt i komunës dhe projekti i dytë është hapja e rrugës se re që lidh rrugën 
Dëshmorët e Pashtrikut me rrugën Gëzim Hamza –Piktori, tek Palestra Sportive “Mizahir Isma” që janë 
projekte të kërkuara vite me radhë prej qytetareve. Pra, është një rrugë vërtetë e lënë anash e cila është e 
kalueshme por ka pengesa dhe dëmtime te shumta dhe nuk ka trotuar dhe që është rrugë shumë me rëndësi në 
qytet dhe ajo e dyta që i lidhë këto dy rrugë që mendoj që janë  kërkesat dhe nevojat kruciale të banorëve të 
kësaj lagjeje të madhe të qytetit. Po i përmendi këto pasi që ju u deshtë me ju dhanë prioritet se paku një 
projekt, që ndoshta ka mundur me hy në këtë ridestinim dhe me u zgjidh njëra prej këtyre kërkesave. Kështu 
që mendoj që po kalon mandati i kësaj qeverie dhe në këtë lagje të madhe shumë pak është investuar. 
Afrim Limani – Faleminderit për pyetjet, ne pyetjen e drejtuar nga Fehmi Hoxha, ne si drejtori e financave që 
se bashku me drejtorin e Shërbimeve  Publike e këna analizuar me shume kujdes situatën dhe komuna jonë 
nuk ka ndonjë lëndë ne OSHP që mund te sjell ndonjë rrezik. Pastaj ne pyetjen e parashtruar na Munib 
Durguti rreth sqarimit ne mallra dhe shërbime ne kuadër te shërbimeve publike, e thash edhe ne fillim se sipas 
ligjit te financave publike dhe përgjegjësive konkretisht qarkores buxhetore subvencionet duhet te 
planifikohen nga te hyrat vetanake. Kështu që ne për me mbulua këtë jemi detyruar me bo disa manovrime, e 
para se kemi kategorinë e mallrave dhe shërbimeve një pjesë te mjeteve te planifikuara nga te hyrat vetanak 
për mallra dhe shërbime sepse ligji  e përcakton qartë mjetet duhet te barten po nga ai fond burimor dhe tash 
rasti konkret te hyrat vetanake e kanë numrin 21 ,kështu që nga 21 ne 21 dhe nga granti 10 ne 10.Keshtu që 
për këtë arsye jemi detyruar me bo manovrime, pikërisht mallrat dhe shërbimet që i kemi nga te hyrat vetanake 
me i qitë ne subvencione zyra e kryetarit sepse zyra e kryetarit i mbulon edhe atë pjesë te subvencionimit te 
lindjeve atëherë këto mjete i kemi marr nga fondi 10 pra nga shërbimet publike dhe i kemi qitë ne kuadër te  
administratës, pra veten ndërrim te pozicioneve apo vendeve që kemi bërë. Pra doktor tani ti dhashë vetëm dy 
sqarime duke pasur parasysh edhe kohën që mos me ju rëndua edhe juve, ju dhashë vetëm dy sqarime kryesore 
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se pse është bërë bartja e mjeteve jo nga teprica por si rezultat i problemeve tjera siç e potencova rastin e 
shtëpisë ne Krushe te Madhe që ka probleme me pronën ndërsa te Kultura kemi bartje te mjeteve ne kuadër te 
projekteve ku fillimisht ka pasur mbetje te mjeteve me shumen prej 121,170 ndërtimi i QMF-së ne Opterushë 
dhe drejtoria e shëndetësisë e ka vlerësuar duhet me mbulue projektin e AMF-së ne lagjen e epërme. Pastaj te 
Bujqesia siç e diskutova pasi edhe prej bujqësisë kemi marr subvencione, pastaj te planifikimi urban dhe 
mjedisit, ndertimi i busteve mjetet janë tërhequr nga projekti, si ndërtimi busteve te dëshmoreve dhe janë 
ridestinue ne hartimin e projekteve ne shumen prej 10,000 euro. Pra edhe këtu kemi pasur mbetje te projekteve 
sepse ndërtimi i busteve ato ndërtohen ne bazë te kërkesave te familjareve dhe ne bazë te kërkesës se shoqatës 
se dalur nga lufta, kështu që realisht nuk kemi pasur ndonjë kërkesë dhe kjo pjese e mjeteve ka ngelur edhe e 
kemi bartur ne kuadër te këtij projekti. Pastaj e kemi nga drejtoria për ekonomi dhe zhvillim, investimi ne 
zonën ekonomike ne Opterushë 15,000 që i kemi bartur ne intervenime emergjente ne infrastrukture, pasi e 
dimë që ndërtimi i zonës ekonomike ne Opterushë faza e pare e ndërtimi te projektit ka përfunduar dhe realisht 
kjo është shume simbolike e mjeteve për me fillua ndërtimi i fazës se dytë duke ditur që këtu kërkohen 
ndoshta edhe miliona  dhe atëherë kemi vlerësuar me se miri që këto mjete ti ridestinojmë ne kuadër te  një 
projekti tjetër. Kështu që sa për dijeninë e juaj ministria industrisë dhe tregtisë ka një projekt që ka bërë thirrje  
që i financon te gjitha komunat e Kosovës dhe ne si komunë kemi aplikue aty dhe presim që te na realizohet 
ajo kërkesë, që ne fakt ne kemi kërkuar 1 milion euro që te paktën bilëm 500,000 me i lëshue do te ishte mirë. 
Gjithashtu  kemi edhe një projekt ne kuadër te shërbimeve publike ndërtimi i rrugës Rahovec-Pataqan me 
shumen prej 35,000 euro, edhe këtu e kemi ndërpre kontratën me kusht që me fillue kontratën e re, që edhe 
këto mjete i kemi vlerësuar se duhet te ridestinohen ne kuadër te këtij projekti. 
Fehmi Hoxha – Rreth busteve, janë shpallur fituesit që janë dy bustet dhe kontrata pritet me u nënshkrua me 
vlerë rreth 15,000 euro, kështu që dy buste janë krye, mos po I largojmë ato mjete mirëpo ato dy buste me çka 
doni me i pagua, pasi dy bustet kanë përfunduar dhe janë shpallur fituesit që vlera për dy bustet është 15,000 
euro. Pra a ka mjete edhe për ato apo kanë teprua dhe po i bartni diku tjetër. 
Kryesuesi – Faleminderit z.Hoxha, atëherë e qesim ne votim pikën e katërt te rendit te ditës. Konstatoj se 
unanimisht aprovohet pika e katërt e rendit te ditës. Kalojmë në pikën e pestë te rendit te ditës: 
5. Informatë mbi implementimin e Planit për investime ne hapësirat e hapura publike ne Komunën e 

Rahovecit. 
Përparim Krasniqi – Përshëndetje për te gjithë. Megjithëse e keni te gjithë materialin, unë nuk do te ndalem 
që me analizue materialin por nëse keni ndonjë pyetje konkrete unë do te përgjigjem dhe po ashtu edhe ne 
mbledhje te KPF-së keni kërkuar disa pyetje dhe kemi dhanë sqarime por do te jemi këtu bashkërisht nëse keni 
diçka rreth temës lidhur me investimet ne hapësirat publike do te jemi këtu që te ju përgjigjem. 
Kryesuesi – Faleminderit drejtor për informatën, meqenëse nuk kemi tjerë te lajmëruar, atëherë unë ju 
falënderoj te gjithëve për kontributin e dhënë dhe shihemi ne mbledhjen e radhës. 

Mbledhja përfundoj 11:45 

           

 

 

        Procesmbajtësi:                                                                                             K R Y E S U E S I 

    __________________ 

          Agim Hoti                                                                           __________________    
                                                                                                                                     Afrim Dina 



Totali i buxhetiit

Të hyrat Vetanake 

Grandi qeveritar

Grandi i përgjithshëm

Grandi për Shëndetësi

Grandi për Arsim

Këshilli i Hoçës së Madhe 

Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic Of Kosovo

Komuna e Rahovecit /Opštine Orahovac / Municipal of Rahovec
Drejtoria për Financë dhe Buxhet-Odeljenje za Finansije i Budzet

-Department of Finance and Budget

Buxheti  sipas qarkores

2022

5,965,882.00                      

25,153.00                         

15,813,281.00                 

2023

1,458,405.00                   

14,354,876.00                 

6,016,947.00                   

2,048,600.00                   

6,264,176.00                   

25,153.00                      

15,053,660.00                   

1,350,548.00                     

13,703,112.00                   

5,761,029.00                      

1,951,048.00                      2,151,030.00             

6,577,385.00             

25,153.00                

2024

16,582,931.00          

1,522,116.00            

15,060,815.00          

6,307,247.00             



BUXHETI 2022 Grandi THV Grandi THV Grandi THV

Programet Paga

Totali            

Mallra & 

Shërbime

Shërbime 

Komunale 

Totali 

Subvencione

Totali            

Investimet kapitale 
Totali 

Totali i buxhetit        7,872,844.00        1,625,000.00           110,000.00    1,735,000.00     270,000.00        10,000.00     350,000.00     360,000.00       3,925,268.00        890,548.00               4,815,816.00      15,053,660.00 

Administrata  e përgjitshme 1,345,263.00      801,661.00          98,800.00            900,461.00      160,000.00   -                  289,000.00   289,000.00   3,465,458.00     890,548.00       4,356,006.00             7,050,730.00      

Zyra e Kryetarit 177,627.00          55,000.00            55,000.00        129,000.00   129,000.00   -                               361,627.00          

Administrata 216,182.00          147,830.00          20,000.00            167,830.00      -                 10,000.00           10,000.00         20,000.00                   404,012.00          

Qeshtjet Gjinore 5,281.00              2,000.00              2,000.00           -                 -                       -                               7,281.00              

Inspektimet 71,097.00            15,000.00            15,000.00        -                 -                       -                               86,097.00            

Zyra e Kuvendit Komunal 106,593.00          20,000.00            20,000.00        -                 -                       -                               126,593.00          

Buxhetimi 99,337.00            100,000.00          30,000.00            130,000.00      -                 30,000.00           30,000.00         60,000.00                   289,337.00          

Infrastruktura publike 27,504.00            197,181.00          48,800.00            245,981.00      156,000.00   -                 1,019,452.00     170,548.00       1,190,000.00             1,619,485.00      

Zjarrëfikësit dhe inspektimet 148,586.00          15,000.00            15,000.00        -                 10,000.00           -                     10,000.00                   173,586.00          

Zyra e komuniteteve 58,549.00            16,850.00            16,850.00        -                 -                       20,000.00         20,000.00                   95,399.00            

Bujqësia 64,836.00            60,000.00            60,000.00        40,000.00      40,000.00      905,000.00         200,000.00       1,105,000.00             1,269,836.00      

Planifikim I zhvillimit ekonomik 43,709.00            15,800.00            15,800.00        20,000.00      20,000.00      150,000.00         55,000.00         205,000.00                 284,509.00          

Shërbimet kadastrale 64,047.00            17,000.00            17,000.00        -                 -                       15,000.00         15,000.00                   96,047.00            

Planifikimi urban dhe inspeksioni 40,551.00            30,000.00            30,000.00        -                 705,000.00         170,000.00       875,000.00                 945,551.00          

Shërbimet sociale 100,780.00          10,000.00            10,000.00        4,000.00        -                 -                       -                               114,780.00          

Shërbimet kulturore 67,034.00            45,000.00            45,000.00        100,000.00   100,000.00   254,218.00         160,000.00       414,218.00                 626,252.00          

Administrata e Arsimit 53,550.00            55,000.00            -                        55,000.00        -                 381,788.00         60,000.00         441,788.00                 550,338.00          

Shendetesia 1,076,450.00      420,000.00          -                        420,000.00      50,000.00     10,000.00      61,000.00     71,000.00     394,598.00        -                     394,598.00                 2,012,048.00      

Shërbimet e shëndetësisë primare 1,076,450.00      420,000.00          420,000.00      50,000.00      10,000.00      61,000.00      71,000.00      394,598.00         394,598.00                 2,012,048.00      

Arsim dhe Shkence 5,451,131.00      403,339.00          11,200.00            414,539.00      60,000.00     -                  -                 -                 65,212.00           -                     65,212.00                   5,990,882.00      

Arsimi parashkollor dhe qerdhet 47,850.00            33,539.00            11,000.00            44,539.00        3,000.00        -                               95,389.00            

Arsimi fillor 4,228,722.00      250,000.00          250,000.00      44,000.00      65,212.00           -                     65,212.00                   4,587,934.00      

Arsimi I mesëm 1,174,559.00      119,800.00          200.00                 120,000.00      13,000.00      -                               1,307,559.00      

Mallra dhe Sherbime Subvecione Investime kapitale 



BUXHETI 2023 Grandi THV Grandi THV Grandi THV

Programet Paga

Totali            

Mallra dhe 

Sherbime

Sherbime 

Komunale 

Totali 

Subvencione

Totali            

Investimet kapitale 
Totali 

Totali i buxhetit        7,912,208.00        1,698,667.00             93,981.00    1,792,648.00     276,972.00          9,000.00     381,133.00     390,133.00       4,458,029.00        983,291.00               5,441,320.00      15,813,281.00 

Administrata  e përgjitshme 1,352,486.00      767,498.00          80,781.00            848,279.00      165,972.00   -                  319,133.00   319,133.00   3,769,344.00     983,291.00       4,752,635.00             7,438,505.00      

Zyra e Kryetarit 178,520.00          55,000.00            55,000.00        159,133.00   159,133.00   -                                         392,653.00 

Administrata 217,362.00          123,000.00          40,000.00            163,000.00      -                 5,000.00             15,000.00         20,000.00                             400,362.00 

Qeshtjet Gjinore 5,308.00              2,000.00              2,000.00           -                 -                                              7,308.00 

Inspektimet 71,454.00            15,000.00            15,000.00        -                 -                                            86,454.00 

Zyra e Kuvendit Komunal 107,126.00          20,000.00            20,000.00        -                 -                                         127,126.00 

Buxhetimi 100,202.00          101,000.00          22,000.00            123,000.00      -                 30,000.00           40,000.00         70,000.00                             293,202.00 

Infrastruktura publike 27,650.00            212,200.00          18,781.00            230,981.00      161,972.00   -                 1,115,772.00     164,228.00       1,280,000.00                    1,700,603.00 

Zjarrëfikësit dhe inspektimet 149,328.00          15,000.00            15,000.00        -                 -                       -                                         164,328.00 

Zyra e komuniteteve 58,850.00            16,850.00            16,850.00        -                 -                       20,000.00         20,000.00                                95,700.00 

Bujqësia 65,162.00            49,648.00            49,648.00        40,000.00      40,000.00      1,100,000.00     200,000.00       1,300,000.00                    1,454,810.00 

Planifikim I zhvillimit ekonomik 43,928.00            15,800.00            15,800.00        20,000.00      20,000.00      136,257.00         142,743.00       279,000.00                           358,728.00 

Shërbimet kadastrale 64,368.00            17,000.00            17,000.00        -                 -                       -                     -                                            81,368.00 

Planifikimi urban dhe inspeksioni 40,754.00            25,000.00            25,000.00        -                 844,240.00         100,000.00       944,240.00                        1,009,994.00 

Shërbimet sociale 101,284.00          10,000.00            10,000.00        4,000.00        -                 -                       -                     -                                         115,284.00 

Shërbimet kulturore 67,370.00            35,000.00            35,000.00        100,000.00   100,000.00   480,000.00         200,000.00       680,000.00                           882,370.00 

Administrata e Arsimit 53,820.00            55,000.00            55,000.00        -                 58,075.00           101,320.00       159,395.00                           268,215.00 

Shendetesia 1,081,840.00      500,000.00          -                        500,000.00      51,000.00     9,000.00        62,000.00     71,000.00     406,760.00        -                     406,760.00                 2,110,600.00      

Shërbimet e shëndetësisë primare 1,081,840.00      500,000.00          500,000.00      51,000.00      9,000.00        62,000.00      71,000.00      406,760.00         406,760.00                        2,110,600.00 

Arsim dhe Shkence 5,477,882.00      431,169.00          13,200.00            444,369.00      60,000.00     -                  -                 -                 281,925.00        -                     281,925.00                 6,264,176.00      -                

Arsimi parashkollor dhe qerdhet 49,243.00            43,369.00            13,000.00            56,369.00        3,000.00        216,713.00         216,713.00                           325,325.00 

Arsimi fillor 4,240,487.00      255,000.00          255,000.00      44,000.00      65,212.00           65,212.00                          4,604,699.00 

Arsimi I mesëm 1,188,152.00      132,800.00          200.00                 133,000.00      13,000.00      -                                      1,334,152.00 

Mallra dhe Sherbime Subvecione Investime kapitale 



BUXHETI 2024 Grandi THV Grandi THV Grandi THV

Programet Paga

Totali            

Mallra dhe 

Sherbime

Sherbime 

Komunale 

Totali 

Subvencione

Totali            

Investimet kapitale 
Totali 

Totali i buxhetit        7,951,769.00        1,737,060.00             77,281.00    1,814,341.00     288,051.00          8,500.00     408,851.00     417,351.00       5,260,435.00     1,035,984.00               6,296,419.00      16,767,931.00 

Administrata  e përgjitshme 1,373,508.00      810,038.00          62,081.00            872,119.00      176,051.00   -                  346,351.00   346,351.00   4,157,803.00     1,035,984.00   5,193,787.00             7,961,816.00      

Zyra e Kryetarit 180,412.00          55,000.00 55,000.00        176,351.00 176,351.00 0.00 -                     -                                         411,763.00 

Administrata 220,448.00          120,821.00 40,179.00            161,000.00      0.00 10,000.00 10,000.00         20,000.00                             401,448.00 

Qeshtjet Gjinore 5,336.00              2,000.00 2,000.00           0.00 -                                              7,336.00 

Inspektimet 72,110.00            15,000.00 15,000.00        0.00 -                                            87,110.00 

Zyra e Kuvendit Komunal 108,210.00          20,000.00 20,000.00        0.00 -                                         128,210.00 

Buxhetimi 109,518.00          100,000.00 21,902.00            121,902.00      0.00 30,000.00 40,000.00         70,000.00                             301,420.00 

Infrastruktura publike 27,820.00            240,981.00 -                        240,981.00      172,051.00 0.00 1,450,000.00 130,000.00       1,580,000.00                    2,020,852.00 

Zjarrëfikësit dhe inspektimet 151,074.00          15,000.00 15,000.00        0.00 -                                         166,074.00 

Zyra e komuniteteve 59,150.00            16,850.00 16,850.00        0.00 10,000.00 20,000.00         30,000.00                             106,000.00 

Bujqësia 65,520.00            60,000.00 60,000.00        40,000.00 40,000.00 1,230,000.00 385,984.00       1,615,984.00                    1,781,504.00 

Planifikim I zhvillimit ekonomik 44,210.00            15,800.00 15,800.00        20,000.00 20,000.00 90,047.00 160,000.00       250,047.00                           330,057.00 

Shërbimet kadastrale 64,710.00            17,000.00 17,000.00        0.00 -                                            81,710.00 

Planifikimi urban dhe inspeksioni 40,980.00            25,000.00 25,000.00        0.00 1,067,756.00 160,000.00       1,227,756.00                    1,293,736.00 

Shërbimet sociale 102,120.00          10,000.00 10,000.00        4,000.00 0.00 -                                         116,120.00 

Shërbimet kulturore 67,800.00            41,586.00 41,586.00        110,000.00   110,000.00 270,000.00 70,000.00         340,000.00                           559,386.00 

Administrata e Arsimit 54,090.00            55,000.00 -                        55,000.00        0.00 60,000.00         60,000.00                             169,090.00 

Shendetesia 1,086,786.00      500,000.00          -                        500,000.00      52,000.00     8,500.00        62,500.00     71,000.00     503,744.00        -                     503,744.00                 2,213,530.00      

Shërbimet e shëndetësisë primare 1,086,786.00      500,000.00 500,000.00      52,000.00 8,500.00 62,500.00 71,000.00 503,744.00 503,744.00                        2,213,530.00 

Arsim dhe Shkence 5,491,475.00      427,022.00          15,200.00            442,222.00      60,000.00     -                  -                 -                 598,888.00        -                     598,888.00                 6,592,585.00      

Arsimi parashkollor dhe qerdhet 50,754.00            37,369.00 15,000.00            52,369.00        3,000.00 0.00 -                                         106,123.00 

Arsimi fillor 4,251,660.00      259,853.00 259,853.00      44,000.00 0.00 598,888.00 598,888.00                        5,154,401.00 

Arsimi I mesëm 1,189,061.00      129,800.00 200.00                 130,000.00      13,000.00 0.00 -                                      1,332,061.00 

Mallra dhe Sherbime Investime kapitale Subvecione



Totali

VITI Grandi THV Totali Grandi THV Totali Grandi THV Totali Grandi THV Totali

TOTALI 3,406,886.00 615,093.00 4,021,979.00 3,925,268.00 890,548.00 4,815,816.00 4,458,029.00 983,291.00 5,421,320.00 5,260,435.00 1,035,984.00 6,276,419.00 16,513,555.00

0.00 0.00

16311 Administrata       15,000.00         8,000.00       23,000.00           10,000.00       10,000.00           20,000.00             5,000.00       15,000.00           20,000.00           10,000.00       10,000.00           20,000.00           60,000.00   

47975 Vazhdim Ndërtimi i  E- Kioskut 10,000.00 10,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00

47994 Vazhdim Riparim i  objekteve të gjendjes Civile - 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 35,000.00

49841 Vazhdim

Vendosja e ashensorit në objektin e ndërtesës së 

Komunës 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00

16621 Inspeksioni                     -                       -                       -                           -                       -                           -                           -                       -                           -                           -                       -                           -     0.00

47824 Vazhdim Blerja e veturave 0.00 0.00 0.00 -                    0.00 0.00 0.00

17511 Buxhet e Financa       30,000.00       20,000.00       50,000.00           20,000.00       30,000.00           50,000.00           30,000.00       40,000.00           70,000.00           30,000.00       40,000.00           70,000.00         190,000.00   

40791 Vazhdim Projekte me donatorë - Vazhdim 30,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 30,000.00 40,000.00 70,000.00 30,000.00 40,000.00 70,000.00 190,000.00

18171 Shërbimet publike    869,699.00       61,458.00     931,157.00     1,019,452.00     170,548.00     1,190,000.00     1,115,772.00     164,228.00     1,280,000.00     1,450,000.00     130,000.00     1,580,000.00     4,050,000.00   

40809 Vazhdim Meremtimi i rrugëve dhe trotuareve 47,767.00 47,767.00 90,000.00 90,000.00 150,000.00 50,000.00 200,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 540,000.00

40814 Vazhdim Ndriçimi publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues 60,000.00 60,000.00 80,000.00 10,000.00 90,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 50,000.00 200,000.00 390,000.00

40815 Vazhdim Intervenimet emergjente në Infrastrukturë 10,000.00 10,841.00 20,841.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

40817 Vazhdim Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit 189,383.00 617.00 190,000.00 170,000.00 30,000.00 200,000.00 290,000.00 40,000.00 330,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 1,030,000.00

40818 Vazhdim Ndërtimi i trotuareve në Komunën e Rahovecit 30,000.00 30,000.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 100,000.00 20,000.00 120,000.00 80,000.00 40,000.00 120,000.00 330,000.00

40819 Vazhdim

Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit në Komunën e 

Rahovecit 30,000.00 30,000.00 29,452.00 20,548.00 50,000.00 40,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00

46727 Vazhdim

Investime dhe mirëmbajtja e hapësirave publike, 

varrezave etj, në Komunën e Rahovecit 20,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 50,000.00 40,000.00 10,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 180,000.00

48032 Vazhdim Përmirësimi i kanalizimeve në komunën e Rahovecit 80,000.00 80,000.00 60,000.00 10,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

48045 Vazhdim Krijimi i parkingjeve të reja në Qytet 40,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

48189 Vazhdim Furnizimi me Gypa PVC 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 50,000.00 10,000.00 60,000.00 80,000.00 80,000.00 180,000.00

49862 Vazhdim

Ndërtimi dhe rregullimi i kanalizimeve fekale(Gropa 

Septike) në komunën e Rahovecit 80,000.00 80,000.00 80,000.00 10,000.00 90,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 110,000.00

49877 Vazhdim Ndërtimi dhe trajtimi i ujërave atmosferik në qytet 70,000.00 70,000.00 90,000.00 90,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 160,000.00

49887 Vazhdim

Ndertimi dhe rregullimi i Infrastrukturës në stacion të 

autobusëve në Rahovec 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

I RI I RI

Ndërtimi i rrugëve  në Rahovec ( nga Rija deri te 

rrethrrotullimi në dalje të qytetit)- 0.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 550,000.00

49898 Vazhdim

Ndërtimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në komunën e 

Rahovecit 162,549.00 30,000.00 192,549.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 155,772.00 24,228.00 180,000.00 0.00 280,000.00

18415 Zjarrëfiksat                     -         10,000.00       10,000.00           10,000.00                     -             10,000.00                         -                       -                           -                           -                       -                           -             10,000.00   

50715 Vazhdim Izolimi i objektit të zjarrfikësve 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

19555 Zyra Lokale e Komuniteteve       10,000.00       10,000.00       20,000.00                         -         20,000.00           20,000.00                         -         20,000.00           20,000.00           10,000.00       20,000.00           30,000.00           70,000.00   

43481 Vazhdim Projekte me bashkëfinancim 10,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 70,000.00

47011 Bujqësi, Pylltari dhe zhvillim rural    622,496.00     337,504.00     960,000.00         905,000.00     200,000.00     1,105,000.00     1,100,000.00     200,000.00     1,300,000.00     1,230,000.00     385,984.00     1,615,984.00     4,020,984.00   

40821 Vazhdim

Kanali i kullimit të tokave bujqësore në komunën e 

Rahovecit 77,496.00 57,504.00 135,000.00 180,000.00 20,000.00 200,000.00 300,000.00 50,000.00 350,000.00 400,000.00 50,000.00 450,000.00 1,000,000.00

40822 Vazhdim Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore 145,000.00 50,000.00 195,000.00 170,000.00 30,000.00 200,000.00 120,000.00 20,000.00 140,000.00 200,000.00 200,000.00 540,000.00
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40827 Vazhdim Participimi në projekte me bashkëfinancim në Bujqësi 40,000.00 40,000.00 80,000.00 50,000.00 30,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 260,000.00

43482 Vazhdim

Ndërtimi i infrastrukturës për tregun e rrushit Hardh 

Fest - Faza e Dytë 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00

46674 Vazhdim Ndërtimi i serave me participim  160,000.00 60,000.00 220,000.00 120,000.00 30,000.00 150,000.00 90,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00 25,984.00 125,984.00 375,984.00

47832 Vazhdim

Përkrahje e Fermerëve në komunën e  Rahovecit 

(mekanizëm bujqësor) 90,000.00 80,000.00 170,000.00 120,000.00 30,000.00 150,000.00 120,000.00 20,000.00 140,000.00 130,000.00 40,000.00 170,000.00 460,000.00

47865 Vazhdim Stalla dhe ferma të vogla për fermerë 10,000.00 30,000.00 40,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00

49929 Vazhdim Ndërhyrje ndaj situatave kritike në Bujqësi 0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

50726 Vazhdim Ndërtimi i kanalit të kullimit tokave në Fortesë-Celinë 50,000.00 50,000.00 90,000.00 90,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 160,000.00

50717 Vazhdim

Ndërtimi i kanalit të  kullimit tokave nga Shtavica deri në 

Fortesë 50,000.00 50,000.00 130,000.00 20,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00 350,000.00 300,000.00 270,000.00 570,000.00 1,070,000.00

48011 Zhvillim ekonomik    112,534.00       25,000.00     137,534.00         150,000.00       55,000.00         205,000.00         136,257.00     142,743.00         279,000.00           90,047.00     160,000.00         250,047.00         734,047.00   

45690 Vazhdim Investime në Zonën ekonomike në Apterushë 15,000.00 15,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 96,257.00 102,743.00 199,000.00 40,047.00 160,000.00 200,047.00 459,047.00

48051 Vazhdim Ndërtimi i shtëpisë  së pleqve 42,534.00 42,534.00 50,000.00 20,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

48058 Vazhdim Tregu i gjelbërt ditor 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

48159 Vazhdim Investime në turizëm dhe shtigje të ecjes 55,000.00 55,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 160,000.00

I RI I RI

Ndërtimi dhe rregullimi infrastrukturës së oborrit  

(depot e matreksit) 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

I RI I RI Ndertimi i lokaleve afariste zejtare 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

I RI I RI  Ndërtimi, Restaurimi, meremetimi i  Shtëpisë së Verës 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

65055 Kadastra dhe Gjeodezia                     -         30,000.00       30,000.00                     -                           -                           -                       -                           -                           -                           -                           -     

40836 Vazhdim Blerja e Tokës dhe pasurive të patundshme - vazhdim 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66360 Planifikim Urban dhe Mjedis    455,000.00       60,000.00     515,000.00         715,000.00     185,000.00         900,000.00         844,240.00     100,000.00         944,240.00     1,067,756.00     160,000.00     1,227,756.00     3,071,996.00   

40838 Vazhdim Mbikëqyrja e punimeve 0.00 0.00 0.00 20,000.00 15,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

40839 Vazhdim Hartimi i projekteve të ndryshme 65,000.00 65,000.00 90,000.00 60,000.00 150,000.00 104,240.00 104,240.00 50,000.00 50,000.00 304,240.00

40840 Vazhdim

Rregullimi i shtretërve të lumenjve dhe përrockave në 

komunën e Rahovecit 200,000.00 200,000.00 180,000.00 180,000.00 140,000.00 140,000.00 70,000.00 70,000.00 390,000.00

43492 Vazhdim Renovimi ndërtesave (objekteve) publike fasadimi 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 90,000.00

43494 Vazhdim

Ndërtimi i busteve, lapidarëve dhe pllatove të 

dëshmorëve 10,000.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

47903 Vazhdim Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve 20,000.00 10,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

47914 Vazhdim Krijimi i hapësirave të gjelbëruara dhe drunj dekorativë 80,000.00 20,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 140,000.00

49832 Vazhdim Ndërtimi i Sheshit qendror të qytetit 20,000.00 20,000.00 150,000.00 50,000.00 200,000.00 410,000.00 50,000.00 460,000.00 857,756.00 160,000.00 1,017,756.00 1,677,756.00

49909 Vazhdim

Vazhdimi i rregullimit dhe ristrukturimi i shtratit të lumit 

Rimnik: Rahovec -Fortesë - Celinë 40,000.00 20,000.00 60,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 70,000.00 70,000.00 320,000.00

I RI I RI

Shndërrimi i deponimeve të mbeturinave në hapësira të 

gjelbërta 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00

73700 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale    349,264.00                     -       349,264.00         394,598.00                     -           394,598.00         406,760.00                     -           406,760.00         503,744.00                     -           503,744.00     1,305,102.00   

40850 Vazhdim Furnizim me inventar, paisje, teknologji informative 119,264.00 119,264.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00

48145 Vazhdim

Ndërtimi i shtëpive dhe material ndërtimor për familje 

në nevojë 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00 190,000.00

51928 Vazhdim Renovimi i objektit të vjetër të QKMF-së në Rahovec        140,000.00   140,000.00 200,000.00 200,000.00 156,760.00 156,760.00 80,000.00 80,000.00 436,760.00

50771 Vazhdim Ndërtimi i AMF-së në Lagjen e epërme 50,000.00 50,000.00 74,598.00 74,598.00 90,000.00 90,000.00 150,000.00 150,000.00 314,598.00

I RI I RI Ndërtimi dhe Renovimi i QMF-ve, dhe AMF-ve 0.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 133,744.00 133,744.00 263,744.00

85011 Kultura, Rina dhe Sportet    179,796.00       50,000.00     229,796.00         254,218.00     160,000.00         414,218.00         480,000.00     200,000.00         660,000.00         270,000.00       70,000.00         320,000.00     1,394,218.00   

40859 Vazhdim Rregullimi i terreneve sportive 60,000.00 60,000.00 30,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 130,000.00 0.00 180,000.00

40862 Vazhdim Projekte me bashkëfinancim në Kulturë, Rini, Sport 0.00 5,000.00 5,000.00 4,218.00 30,000.00 34,218.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 64,218.00



40865 Vazhdim Vazhdimi i ndërtimit të Shtëpisë muze  "Ukshin Hoti" 15,000.00 15,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 20,000.00 80,000.00 0.00 130,000.00

45349 Vazhdim Riparimi i monumente historike 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100,000.00

48175 Vazhdim

Ndërtimi i kompleksit sportiv në zonën turistike në 

Rahovec 0.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 100,000.00 20,000.00 120,000.00 150,000.00 150,000.00 360,000.00

48201 Vazhdim

Restaurimi i objektit përkujtimor për 64 të masakruarit 

në Krushë të Madhe 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

49943 Vazhdim

Ndërtimi i infrastrukturës për aktivitete kulturore në 

Dejn, dhe sipas prioriteteve 0.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 0.00 90,000.00

I RI I RI

Ndertimi dhe Instalimi i ngrohjeve qendrore në objektet 

kulturore të komunës së Rahovecit 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 70,000.00

49947 Vazhdim

Investime në infrastrukturën kulturore dhe në kënde të 

lojërave për fëmijë 34,796.00 34,796.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00

49953 Vazhdim

Ndertimi i Qendrës Rinore dhe Kulturore në Rahovec - 

vazhdim 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 180,000.00

50758 Vazhdim Ndërtimi i Muzeut në Krushë të Madhe 20,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 120,000.00

I RI I RI

Ndërtimi i muzeut për shkrimtarin dhe atdhetarin 

Sulejman Krasniqi 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00

92055 Arsim dhe shkencë    400,972.00         3,131.00     404,103.00         447,000.00       60,000.00         507,000.00         340,000.00     101,320.00         441,320.00         598,888.00       60,000.00         658,888.00     1,607,208.00   

40870 Vazhdim Riparime në shkolla 60,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 80,000.00 80,000.00 88,454.00 88,454.00 238,454.00

45787 Vazhdim Ndërtimi Çerdhes në Ratkoc 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00

46534 Vazhdim Ndërtimi i Shkollës fillore në Retijë 43,691.00 43,691.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00

48090 Vazhdim Ndërtimi i shkollës fillore në Fortesë 100,000.00 100,000.00 170,000.00 30,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

48202 Vazhdim Ndërtimi  i Çerdhes në Krushë të Madhe 100,876.00 100,876.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

48208 Vazhdim

Furnizimi i shkollave me teknologji informative (tabela 

digjitale) -Vazhdim 0.00 3,131.00 3,131.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 21,320.00 41,320.00 6,418.00 10,000.00 16,418.00 77,738.00

48235 Vazhdim

Ngrohje qendrore për shkollat e komunës së Rahovecit -

vazhdim 42,405.00 42,405.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00

 I RI  I RI Ndërtimi i SHFMU " Bekim Sylka" në Rahovec- 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 220,000.00 20,000.00 240,000.00 240,000.00

I RI I RI Ndërtimi i SHFMU "Hamëz Thaçi" në Xërxë 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 220,000.00 20,000.00 240,000.00 240,000.00

I RI I RI

Ndërtimi i aneksit të SHFMU "Katër Dëshmorët" në 

Ratkoc 0.00 0.00 50,000.00 24,016.00 24,016.00 24,016.00

49965 Vazhdim

Pajisje me mjete konkretizuese dhe mjete laboratorike-

Vazhdim 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -                    20,000.00   20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 50,000.00

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Grandi i performancës 2021

Totali 406,989.00     

17511 Buxhet dhe Financa         37,000.00   

I  RI 

Ndërtimi dhe shenjëzimi i infrastrukturës publike  për 

persona me nevoja të veçanta         37,000.00   

18171 Shërbimet publike       200,000.00   

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune  e Rahovecit-faza e 

dyte       105,000.00   

Ndriqim publik ne komunen e Rahovecit         95,000.00   

66360 Planifikim Urban dhe Mjedis         64,989.00   

I RI Ndërtimi i parqeve në komunën e Rahovecit 64,989.00       

47011 Bujqësia       105,000.00   

I RI Kanali i kullimi te tokave bujqesore  ne fshatin Ratkoc 105,000.00     



TOTALI 
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Informatë nga DKA për përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2021/2022 

 

Përshëndetje të nderuar! 

 

Drejtoria Komunale për Arsim, ashtu sikur edhe viteve të tjera është angazhuar maksimalisht t`i 

bëj të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor 2021-2022. Për shkak të 

rrethanave të rënduara nga pandemia covid-19, sidomos në muajin e fundit, edhe ky vit 

shkollor nuk filloi sipas Kalendarit Vjetor të hartuar nga MASHTI. Me vendimin e qeverisë, fillimi 

i këtij viti shkollor, fatkeqësisht është shtyrë deri më 13 shtator 2021.  

Megjithatë, DKA ka bërë dhe po bën të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e procesit 

edukativo arsimor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në fund të muajit gusht, DKA 

është marrë me përcaktimin dhe përzgjedhjen e teksteve alternative të përzgjedhura nga 

MASHTI dhe ka kërkuar nga Aktivat Profesionale të shkollave që ato të mbajnë takime dhe të 

përzgjedhin tekstet alternative të fazes së dytë për klasat 3, 7 dhe 8. Ishte nje angazhim 

maksimal i këtyre aktiveve për të bërë përzgjedhjen e këtyre teksteve, por afati i kthimit të 

informatës kthyese përmes katalogëve për te MASHTI ishte shumë i shkurtër. Aktivat 

Profesionale të shkollave vetëm 5 ditë kishin në dispozicion për t`I marrë ofertat nga 6 shtëpi 

botuese, për t`i vlerësuar dhe për t`i përzgjedhur ato “më të mirat”. 

Pasi i plotësuam katalogjet, ato i përcollëm në MASHT dhe shpresojmë që furnizimi i shkollave 

të komunës sonë të mos vonohet. Nga data 27 gusht ka filluar furnizimi me tekste shkollore, 

por ky proces akoma nuk është kompletuar.  

Më 28 gusht është mbajtur afati I dytë i Provimit Shtetëror të Maturës në 2 qendra, në të cilin 

kanë marrë pjesë 170 maturantë, të cilët në afatin e pare nuk kishin arritur pragun e 

kalueshmërisë. Rezultatet pritet të publikohen më 8 shtator 2021. 

Ndërkohë ka vazhduar edhe procesi I vaksinimit i të gjithë punëtorëve të arsimit dhe deri më 

datën 1 shtator 2021 në komunën tone, sipas të dhënave të grumbulluara nga drejtorët e 
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shkollave, janë vaksinuar 710 punëtorë të arsimit ose e shprehur në përqindje 81.8% nga numri 

i përgjithshëm i tyre. 

Në datat 30 dhe 31 gusht, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe QKMF-në është 

bërë Dezinfektimi, Deratizimi dhe Dezinsektimi i objekteve shkollore, për ç`gjë falënderojmë 

ekipet e QKMF-së për angazhimin e tyre maksimal. 

Të nderuar. 

Edhepse DKA ka kërkuar zyrtarisht, që në muajin prill të këtij viti furnizimin me inventor të 4 

objekteve shkollore dhe 3 çerdheve të reja, të ndërtuara nga buxheti i komunës sonë, ky 

furnizim akoma nuk ka ndodhur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. 

Këto kërkesa për furnizim me inventar i kemi shoqëruar edhe me specifikacionet përkatëse, por 

furnizimi akoma nuk ka ndodhur deri më sot. 

Kemi kërkuar poashtu edhe të na mundësohet rritja e stafit në edukimin parashkollor dhe këtë 

kërkesë ia kemi dërguar edhe Ministrisë së Financave, edhe MASHTI-it, por edhe kjo kërkesë 

jona ka hasur në veshët e shurdhër. Deri më sot, nuk kemi asnjë përgjigje konkrete, as nga MF-

ja e as nga MASHTI.  

Katër objektet e reja shkollore, e poashtu edhe 3 çerdhet, e kanë pothuajse të pamundur të 

funksionalizohen, nëse nuk pajisen me inventarin e nevojshëm dhe ëse nuk kemi mundësi të 

rekrutojmë staf të ri për edukimin në fëmijërinë e hershme dhe në atë parashkollor.  

Fatkeqësisht, nxënësit e këtyre 4 shkollave do të detyrohen të fillojnë vitin e ri shkollor në 

objekte të reja, por me inventor të vjetër.  

 

Në fund, urojmë që numri i rasteve të të infektuarve dhe të vdekurve nga pandemia të 

zvogëlohet në minimum dhe të na krijohen rrethana për të filluar vitin e ri shkollor, ndonëse me 

vonesë! 

 

 

Avni Morina 

Drejtor i DKA-së 
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    DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE 
 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, gjatë kësaj periudhe raportuese ka zhvilluar aktivitetet e 

saj në të gjitha fushat e veprimtarisë, me qëllim të rritjes së cilësisë të shërbimeve të Kujdesit Parësor 

Shëndetësor si dhe ngritjes së përgjithshme të cilësisë së jetës së qytetarëve të komunës, përfshirë këtu 

edhe mbështetjen në fushat e shërbimeve sociale dhe më gjerë. 

Nga muaji mars 2020, që është karakterizuar me një sërë aktivitetesh dhe masash të ndërrmarra nga 

Komuna e Rahovecit për Covid-19, si drejtori në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik të popullatës dhe 

menaxhimit të situatës nga përhapja e Covid-19, kemi ngritur në nivel të lartë gatishmërinë për t’u 
ballafaquar me raste eventuale të këtij virusi, duke ndërrmarr masat e nevojshme për parandalimin e 

infeksionit nga Virusi Korona  COVID-19. Si drejtori e shëndetësisë i kemi zbatuar të gjitha rekomadimet e 

dala nga IKSHPK-ja, ku edhe gjatë inspektimit nga Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht inpektorët 

shëndetësor QKMF-ja në zbatimin e rekomandimeve është vlerësuar maksimalisht. 

Deri në këto momente kur po raportojmë kemi gjithsej  2102 raste me Covid-19, raste aktive jane 621, të 

shëruar jane 1403 dhe me fatalitet janë 78 gjithsej 2102 raste.  

Është bërë Dezinfektimi, Deratizimi dhe Dezinsektimi (DDD) i të gjita objekteve shëndetësore, po ashtu 

vazhdon dezinfektimi javor i të gjitha institucioneve shëndetësore si QKMF,QMF,AMF, ndërsa reparti i 

vaksinimit, mjekësia familjare dhe emregjenca dezinfektohen qdo ditë pune. 

Vazhdon vaksinimi masiv  popullatës kundër Covid-19, deri me tani janë dhënë 29796 doza të vaksinave, 

20040 Fajzer, dhe 9756 Astra Zeneca. 

Edhe për kundër kërkesës drejtuar MSH, për hapjen edhe të dy qendrave të vaksinimit në dy QMF-të, në 

Krushë Të Madhe, dhe Ratkoc nuk kemi marë një përgjigje pozitive nga ana MSH. 

Aktualisht deri në këto momente kur po raportojmë kemi vetëm vaksinat të llojit Astra Zeneca, ndërsa 

Fajzer janë në dispozicion vetëm për dozat e dyta. 



 
 
 

 

 

 

Në mbështetje të nenit 12, nenit 17, nenit 24 dhe nenit 40 paragrafi 2 shkronja (c) të Ligjit Nr. 03/L-040 

për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 

28/2008”), nenit 9 të Ligjit Nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, dispozitave të Ligjit Nr. 

03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal të datës 13.03.2008, nenit 10, nenit 39 dhe nenit 40 paragrafi 2 

pika 2.3 dhe nenit 57 të Statutit të Komunës së Rahovecit Nr.1005 i dt. 29.03.2017, Kuvendi i Komunës 

në mbledhjen e mbajtur me dt. 16.09.2021 merr këtë:      
     

V E N D I M                            

       Për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2022 
 

1. Miratohet vendimi për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 

2022 për të gjitha kategoritë e pronave, me përjashtim të kategorisë së pronës publike. 

 

2. Normat tatimore të cekura në pikën 1 të këtij vendimi janë si në vijim: 

Kategoria e pronës Norma tatimore 

Për njësitë bujqësore të parcelave 0.16 % 

Për njësitë bujqësore të objekteve 0.16 % 

Për njësitë pyjore të parcelave 0.16 % 

Për njësitë rezidenciale të parcelave 0.16 % 

Për njësitë rezidenciale të objekteve 0.16 % 

Për njësitë komerciale të parcelave 0.17 % 

Për njësitë komerciale të objekteve 0.17% 

Për njësitë industriale të parcelave 0.16% 

Për njësitë industriale të objekteve 0.16 % 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe Zyra e Tatimit në 

Pronë në Komunën e Rahovecit. 

4. Ky vendim do të aplikohet së zbatuari nga 1 janari 2022. 

5. Pas miratimit nga ana e Kuvendit të Komunës së Rahovecit, ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas 

dërgimit në autoritetin mbikëqyrës MAPL dhe 7 ditë pas shpalljes publike në tabelën e shpalljeve ose 

Web – faqen zyrtare të  Komunës. 

 

Vendimi u dërgohet: 

 Ministrisë së Financave, 

 Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, 

 Zyrës së Tatimit në Pronë, 

 MAPL-së, dhe  

 Arkivit. 

KUVENDI I KOMUNËS SË RAHOVECIT 
 
  01Nr.__/21                                                                                                     Afrim  Dina 
Datë: 16.09.2021                             _________________ 

               Kryesues i Kuvendit    
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Në mbështetje të nenit 12, nenit 17, nenit 24 dhe nenit 40 paragrafi 2 shkronja (b) të Ligjit Nr. 03/L-040 

për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 

28/2008), dispozitave të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal të datës 13.03.2008, nenit 

10 dhe nenit 40 paragrafi 2 pika 2.2 të Statutit të Komunës së Rahovecit Nr.1005 i dt. 29.03.2017, 

Kuvendi i Komunës në mbledhjen e mbajtur me dt. 16.09.2021 merr këtë:      
     

V E N D I M                            

       Për miratimin e buxhetit për vitin 2022 
 

Neni 1 
Komuna e Rahovecit konform dispozitave ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës, miraton 

buxhetin për vitin 2022 me limitet, në bazë të qarkores buxhetore 2022/04 të shpërndara nëpër kategori 

ekonomike dhe buxheti për vitin 2022 është gjithsej 15,053,660.00€, ku nga nga grandet qeveritare janë 

13,703,112.00€ dhe të hyrat vetanake janë 1,350,548.00€. 

Shpërndarja e buxhetit në kategori ekonomike për Komunën e Rahovecit për vitin 2022 është si vijon: 

 

Paga dhe Mëditje 7,872,844.00 € 
Mallra dhe Shërbime 1,735,000.00 € 

Shpenzimet Komunale 270,000.00 € 
Subvencionet dhe Transferet 360,000.00 € 

Investimet Kapitale 4,815,816.00 € 
Buxheti total për vitin 2022 15,053,660.00 € 

 

Neni 2 
Të hyrat buxhetore komunale krijohen nga dy burime: Grandit qeveritar dhe të hyrave vetanake të cilat 

realizohen nga tarifat dhe ngarkesat e aprovuara në Kuvendin Komunal të Rahovecit. 

Neni 3 
Shpenzimet nënkuptojnë të gjitha shpenzimet që kryhen nga Buxheti komunal dhe Buxheti për Arsim 

dhe Shëndetësi në Komunë, sipas rregullave dhe udhëzimeve financiare të mjeteve të buxhetit të 

konsoliduar të Kosovës. 

Neni 4 
Ky vendim do të aplikohet së zbatuari nga 1 Janari 2022. 

Neni 5 
Pas miratimit nga ana e Kuvendit të Komunës së Rahovecit, ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas dërgimit 

në autoritetin mbikëqyrës MAPL dhe 7 ditë pas shpalljes publike në tabelën e shpalljeve ose Web – 

faqen zyrtare të  Komunës. 

 

Vendimi u dërgohet: 

 Kryetarit të Komunës, 

 Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, 

 MAPL-së, dhe  

 Arkivit. 
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