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Neni 1 

1. Hyrja riformulohet me tekstin në vijim:  

1.1. “Preambula:  

Duke kujtuar të kaluarën historike kombëtare të popullit tonë, si dhe aspiratat 

politike dhe kulturore të vendit tonë;   

Të përkushtuar për të ndërtuar një shoqeri demokratike dhe qeverisje komunale 

efikase dhe efektive, që garanton barazinë para ligjit, transparencën, 

llogaridhënien, mbrojtjen e pakicave kombëtare si dhe mbrojtjen e të drejtave të 

njeriut;  

Bazuar në parimet e subsidiaritetit dhe qeverisjes së mirë;  

Në bazë të nenit 124 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 12 

paragrafi, 12.2, nënparagrafi (a) dhe paragrafi 12.3 të Ligjit për Vetëqeverisjen 

Lokale Nr.03/L-040, Kuvendi i Komunës së Skenderajt, në mbledhjen e mbajtur 

më 0000, miratoi:”.  

Neni 2 

1. Neni 1 i Statutit riformulohet me tekstin në vijim: 

1.1. “Qëllimi i këtij statuti është përcaktimi i kompetencave të Komunës që burojnë nga 

Kushtetuta, legjislacioni dhe Karta Evropiane për Vetqeverisjen Lokale, organizimin 

dhe funksionimin e brendshem të organeve të Komunës së Skenderajt”. 

Neni 3 

1. Nenit 2, paragrafi 1 i Statutit riformulohet me tekstin në vijim: 

1.1. “Çdoherë termat e përdorur në vijim të këtij statuti, kanë këtë kuptim”. 

1.2. “Pargrafet: 1, 2, 3, 4, 5, 7 dhe 8 të nenit 2 të Statutit fshihen.  

2. Nenit 2 të Statutit, pas paragrafit 3 i shtohet paragrafi 4 me tekstin në vijim: 

2.2. “Statuti i Komunës – është akt kryesor ligjor që miratohet nga Komuna në pajtim 

me legjislacionin e qeverisë qendrore që rregullon organizimin e brendshëm të 

komunës”.  

3. Nenit 2 të statutit, pas paragrafit 12, i shtohet paragrafi 13 me tekstin në vijim: 

3.1. “Termat e përdorur në këtë statut kanv kuptimin e njëjtë me përkufizimin e 

dhënë në nenin 3 të Ligjit 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale”. 

 



Neni 4 

1. Në nenin 3 të Statutit, fshihen paragrafet 1, 2, 3, 6  

2. Në nenin 3 të Statutit, pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri me tekstin në vijim: 

2.1. “Ky statut zbatohet për të gjitha vendimet dhe veprimet nëpërmjet të cilave 

përmbushen kompetencat dhe përgjegjësitë e Komunës së Skenderajt që burojnë 

nga Kushtetuta dhe legjislacioni i Republikës së Kosovës, dhe vlejnë për të 

gjithë territorin e Komunës së Skenderajt, të përcaktuar me ligj”. 

Neni 5 

1. Nenit 4 të Statutit, paragrafit 4.1, pika B, i shtohet togfjalëshi:” Të jetë pronare”.  

2. Nenit 5 të Statutit, referenca: “nr.03/L-041”, fshihet.  

3. Nenit 6 të Statutit, paragrafi 6.2 i fshihet.  

4. Nenit 8 të Statutit të Komunës i ndryshohet emërtimi, në vend të fjalës “Emblema”, vendost fjala 

“Stema”. 

4.1. Fjala “Stema” përdoret në gjithë tesktin e këtij neni.  

Neni 6 

1. Nenit 20, paragrafit 20.3 të Statutit, referenca “03/L 049 të datës 13 mars 2008”, i 

fshihet.  

2. Në nenin 26 të Statutit fshihet togëfjalëshi:”në pajtim me ligjin” dhe zëvendësohet me 

togëfjalëshin: “ në pajtim me Kushtetuten dhe ligjin”.  

3. Në nenin 31, paragrafin 31.1 të Statutit, pas fjalës “varësisht” shtohet fjala “prej” dhe 

pas fjalës “numrit”, shtohet lidhëza “të”. 

4. Nenit 32 të statutit, pararafit 32.2, pikës (d) pas togëfjalëshit “nëse anëtari ka qenë i 

dënuar”, shtohet togëfjalëshi “me vendim të formës së prerë”.  

4.1. Fjalia: “dhe i është lëshuar urdhri për burgim” dhe fjalia “muaj” në fund të këtij 

paragrafi fshihen.  

Neni 7 

1. Pas nenit 34 shtohet një nen i ri me tekstin në vijim: 



1.1. “Mbledhja inauguruese”  

1. Kuvendi i Komunës e mban mbledhjen inauguruese brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. 42.2 Mbledhja 

inauguruese e Kuvendit të Komunës thirret nga kryetari brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.  

2. Nëse kryesuesi i Kuvendit të Komunës nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës 

në paragrafin 2 të këtij neni, mbledhja inauguruese e Kuvendit të Komunës 

mund të thirret nga anëtari më i vjetër i zgjedhur i kuvendit komunal, brenda 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data kur kryetari është dashur ta thërrasë 

mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës.  

3. Nëse anëtari më i vjetër i Kuvendit nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës së tij 

në paragrafin 3 të këtij neni, mbledhja inauguruese e Kuvendit të Komunës 

mund të caktohet me iniciativë të shumicës së anëtarëve të zgjedhur të Kuvendit 

të Komunës; 

4. Mbledhjet e Kuvendit të Komunës që mbahen para zgjedhjes së kryesuesit të 

Kuvendit të Komunës kryesohen nga anëtari më i moshuar i Kuvendit të 

Komunës që është i pranishëm në mbledhje”. 

Neni 8 

1. Nenit 39, pargrafit 1 të Statutit pas togëfjalëshit:”Mbledhjet e Kuvendit të Komunës, 

komiteteve” shtohet togëjalëshi: “dhe komisioneve”. 

2. Nenit 53, patagrafi 1 të Statutit pas togëfjalëshit: “Administrata komunale organizohet 

në” shtohet togëjalëshi: “drejtorate”. 

Neni 9 

1. Neni 59 i Statutit riformulohet me tekstin në vijim:” 

1.1. Me këtë statut themelohen 12 drejtori komunale. Drejtoritë e komunës së 

Skenderajt janë: 

1.1.1. Drejtoria për Administratë; 

1.1.2. Drejtoria për Buxhet dhe Financa,  



1.1.3. Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Inovacion, Teknologji, Ndërmarrësi dhe 

Turizvm; 

1.1.4. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 

1.1.5. Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë; 

1.1.6. Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrojtje të mjedisit dhe  Planifikim 

hapësinor; 

1.1.7. Drejtoria për Arsim;  

1.1.8. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

1.1.9. Drejtoria për Shërbime Publike. 

1.1.10. Drejtoria e Inspektoratit 

1.1.11. Drejtoria e Prokurimit Publik 

1.1.12. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

1.2. Komuna, sipas nevojës dhe mundësive buxhetore mund të themelojë edhe 

drejtori të tjera. 

Neni 10 

1. Neni 60 i Statutit rifotmulohet dhe vendoset teksti në vijim:” 

1.1. Drejtoria për Administratë ka këto kompetenca dhe përgjegjësi: 

1.1.1. Informimin e organeve të komunes dhe qytetarëve; 

1.1.2. Shërbimin e përkthimit në gjuhët zyrtare; 

1.1.3. Sigurimin e shërbimeve të teknologjisë informative; 

1.1.4. Ofrimin e shërbimeve për qytetarët lidhur me dokumentet e statusit civil; 

1.1.5. Pranimin dhe regjistrimin e kërkesave dhe parashtresave; 

1.1.6. Këshillimi dhe ndihma juridiko-administrative për mënyrën e plotësimit të 

kërkesave dhe parashtresave; 

1.1.7. Mirëmbajtja e faqes zyrtare të Komunës dhe futja e informacioneve në të; 



1.1.8. Organizimi i logjistikës që përfshin përgjegjësitë si: arkivin e Komunës, zyrën 

pritese, shërbime postare, shërbimi i sigurimit dhe mirëmbajtjes së objekteve; 

1.1.9. Kryen edhe punë të tjera, të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo kryetari i 

Komunës.” 

1.1.10. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve që i drejtohen 

drejtorisë. 

Neni 11 

1. Neni 61 i Statutit riformulohet dhe  vendoset teskti në vijim:” 

1.1. “Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka keto kompetenca dhe përgjegjësi: 

1.2. Përgatitjen e rregulloreve komunale nga fushëveprimi i financave; 

1.3. Ndihmon kryetarin e Komunës dhe Komitetin për Politike dhe Financa në përgatitjen 

e buxhetit vjetor të Komunës; 

1.4. Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e 

buxhetit; 

1.5. Kryen të gjitha pagesat pas aprovimit nga drejtoritë përkatëse dhe kryetari i 

Komunës; 

1.6. Jep komente për çështjet buxhetore para se të merret vendim në Kuvendin e 

Komunës; 

1.7. Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve vjetore financiare, përgatit 

raporte financiare tremujore dhe përfundimtare sipas ligjeve në fuqi; 

1.8. Nxjerr aktvendime mbi ngarkesat për tatim në pronë dhe taksa në biznes; 

1.9. Bën inkasimin e të hyrave nga tatimi në pronë, taksa në biznes etj; 

1.10. Mban evidencën për pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme të Komunës; 

1.11. Kryen dhe punë të tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo kryetari i Komunës; 

1.12. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i drejtohen 

drejtorisë. 



 

 

Neni 12 

1. Neni 62 i Statutitriformulohet dhe  vendoset teksti në vijim: 

1.1. “Drejtoria për Zhvillim ekonomik, Inovacion, Ndermarrësi dhe Turizëm ka 

këto kpmpetenca dhe përgjegjësi: 

1.2. Propozon përparësitë e Komunës për investime dhe koordinon ato me ministrinë 

përkatëse; 

1.3. Hartimin e politikave të zhvillimit ekonomik; 

1.4. Hartimin e planeve, strategjive dhe politikave që lehtësojnë ambientin e të bërit 

biznes; 

1.5. Regjistrimin e bizneseve. 

1.6. Zhvillon të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me caktimin e hapësirave për 

biznes. Nëse lokacioni është pronë e ndërmarrjes publike ose shtetërore atëherë 

komuna mund t’i paraqesë kërkesë qeverisë qendrore për të kërkuar që 

menaxhimi i tokës t’i bartet Komunës. 

1.7. Harton politika që nxisin zhvillimin e ideve inovative; 

1.8. Propozon harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave-strategjive në 

fushën e inovacionit; 

1.9. Propozon dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e inovacionit; 

1.10. Propozon politika publike në favor të zhvillimit të aktiviteteve dhe inicitativave 

inovative; 

1.11. Identifikon dhe promovon projektet me fokus në fushën e inovacionit te të gjithë 

sektorët komunalë; 

1.12. Bashkëpunon me të gjithë institucionet qeveritare për nxitjen dhe promovimin e 

produkteve, prodhimeve, dhe shërbimeve në fushën e inovacionit; 



1.13. Udheheq dhe koordinon aktivitete ndërmjet institucioneve publike, komunitetit të 

biznesit, organizatave qeveritate dhe joqeveritare me mision në territorin e 

komunës së Skenderajt në fushën e inovacionit; 

1.14. Është përgjegjës për themelimin e qendrës komunale të inovacionit dhe 

ndërmarrësisë; 

1.15. Është përgjegjës për mbrojtjen dhe promovimin e bizneseve të reja; 

1.16. Është përgjegjës për promovimin e inovacioneve sipas sektorëve ekonomikë dhe 

krijimin e mekanizmave koordinues mes shkencës, sektorit privat dhe drejtimeve 

të shkollave profesionale në Skenderaj; 

1.17. Propozon strukturimin dhe udhëheq programet (fondet) per inovacion dhe 

ndërmarrësi; 

1.18. Propozon politika për rregullimin e tregut të brendshëm komunal për ndërmarrësi 

duke përfshirë masat fiskale dhe jofiskale për zhvillimin e sektoreve në 

inovacione; 

1.19. Harton politikat për zhvillimin e turizmit; 

1.20. Propozon masat që nxisin dhe promovojnv zhvillimin e turizmit; 

1.21. Percakton/shenjëzon dhe hulumton zonat më të rëndvsishme turistike me prioritet 

për investim komunal; 

1.22. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve që i drejtohen 

drejtorisë. 

Neni 13 

1. Neni 61 i statutit riformulohet dhe vendoset me tekstin në vijim:”  

 

1.1. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural ka këto përgjegjësi dhe 

kompetenca: 

1.2. Mban evidence për tokën bujqvsore, tokën e dhënë në shfrytëzim, dhe evidencën për 

tokën të cilës i është ndërruar destinimi i shfrytëzimit. 



1.3. Jep pëlqimin në projektin për ri-kultivim e tokës bujqësore; 

1.4. Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të tyre, 

rekomandon masa adekuate dhe hulumton mundësi për mbështetje administrative, 

profesionale dhe materiale të tyre. 

1.5. Hulumton mundësitë për sigurimin e tregut për prodhimtarinë bujqësore të 

fermerëve. 

1.6. Hulumton dhe siguron subvencione për prodhuesit bujqësorë dhe stimulon ruajtjen 

dhe mbarështimin e bagëtive të kultivuesit e tyre. 

1.7. Përcakton kriteret për evidentimin dhe regjistrimin e shoqërive bletare dhe mënyrën 

e transportimit të tyre dhe koordinon punët më Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural (MBPZHR), duke krijuar kushte dhe projekte të cilat mbështesin 

këtë sektor prodhues dhe të rëndësishëm në fushën e industrisë ushqimore. 

1.8. Përcjell dhe informon prodhuesit e drithërave të bardha për kushtet e korrje-shirjes, 

të tyre si dhe përcakton kriteret për autokombanjat në sezonen e korrje-shirjes; 

1.9. Formon komisionin për përcjelljen e fushatës së korrje-shirjes, komisioni i cili me 

raporte të shkruara informon drejtorin e drejtorisë, kurse ky i fundit informon 

kryetarin e Komunës; 

1.10. Zbaton masat agroteknike për ruajtjen dhe mbrojtjen e të mbjellave dhe të kulturave 

tjera; 

1.11. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i drejtohen 

drejtorisë; 

1.12. Koordinon punën dhe bashkëvepron me OJQ-të që përkrahin aktivitetet bujqësore. 

Lidh dhe bashkëpunon ngushtë me kooperativat bujqësore. Ofron trajnime në lëmin 

e bujqësisë; 

1.13. Ofron shërbime veterinare dhe të përkujdeset për mbrojtjen e shëndetit dhe 

parandalimin e sëmundjeve të kafshëve shtëpiake dhe trajtimin e qenve endacakë. 

1.14. Ofron shërbim për mbrojtje të shëndeti publik të popullatës përmes kontrollit të 

produkteve me origjinë bimore e shtazore. 



1.15. Koordinon dhe mbikëqyr aktivitetet e gjuetisë. 

1.16. Identifikon tokën bujqësore në pronësi të Komunës 

1.17. Mbron tokën prej thatësirave dhe sëmundjeve, përmes furnizimit me ujë dhe ujitjen e 

sipërfaqeve të tokave të punueshme. 

1.18. Mbron resurset natyrore duke përfshirë pyjet, rërat, dhe aktivitetet për thyrjen e 

gurëve, për të gjitha këto kategori jep pëlqimin për shfrytëzim dhe mbikëqyr 

shfrytëzimin. 

1.19. Bashkëpunon ngushtë me AKP, me rastin e transferimit të pronës së kombinateve dhe 

kooperativave bujqësore. 

1.20. Komuna u siguron ndihmë të rëndësishme bujqve në organizimin e tyre, me dhënien e 

këshillave profesionale, ofrimin e donatorëve dhe investitorëve. 

1.21. Ofron mbështetje të duhur për qëndrimin e njerëzve në fshatra me qëllim të nxitjes së 

ruajtjes së tokave bujqësore. 

1.22. Përmirëson sasinë dhe cilësinë e prodhimeve bujqësore përmes ofrimit të 

donacioneve dhe investimeve për zhvillimin e zonave rurale. 

1.23. Ruan tokën bujqësore nga ndërrimi i destinimit të saj dhe kujdeset për trajtimin 

adekuat të tokës. 

1.24. Përkrah politikat zhvillimore për bujqësi. 

 

 

Neni 14 

1. Neni 62 i statutit rifomulohet me tekstin në vijim: 

1.1. “Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi ka këto përgjegjësi dhe 

kompetenca: 

1.2. Regjistron të dhënat e tokës, ndërtesave, pjesëve të ndërtesave, hartave kadastrale 

dhe tërësia e formularëve të kadastrës, për qëllime të sistemit informativ të tokës, 

administrative, juridike dhe ekonomike; 

1.3. Do të regjistrojë dhe mirëmbajë kadastrën e palujtshmërive me të gjitha shënimet 

dhe do të lëshojë dokumentet nga evidenca e saj për palët e interesuara sipas 

standardeve që përcaktohen nga Agjencia e Kadastrave të Kosovës. 



1.4. Kontrollon dhe korrigjon operativin kadastral dhe hartat e kadastrave, kryen punën 

në terren, bën vendosjen dhe mirëmbajtjen e shënjave gjeodezike të matjeve 

1.5. Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e 

objekteve dhe të shtëpive. 

1.6. Është përgjegjëse për zhvillim dhe organizimin e kapaciteteve kadastrave, rrjetën 

referuese homogjene, për sigurimin e hartave Orto-Foto, rikonstruimin e 

informatave kadastrave në formë digjitale modelin e sistemit informativ mbi tokën 

dhe pronën. 

1.7. Është përgjegjëse për vlerësimin e pronës komunale sipas kritereve dhe standardeve 

të parapara me ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

1.8. Është përgjegjëse për sigurimin e zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për 

tokën. 

1.9. Përmirsimin e transferimit të tokës, udheqjen-drejtimin e tokës shtetërore dhe 

efikasitetin në taksimin e tokave. 

1.10. Planifikimin e rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimin e pikave të reja 

kontrolluese; Digjitalizimin e pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimin e 

planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale). 

1.11. Azhurimin e pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe 

transformimin me parametrat të dhëna për transfer. 

1.12. Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës. 

1.13. Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen 

procedurat rreth eksproprijimit të tokës. 

1.14. Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimin e skicave të ndarjeve për 

ndërtesa dhe banesa. 

1.15. Regjistrimin e pronës së palujtëshme dhe regjistrimin e tokës komunale. 

1.16. Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e 

regjistrimit sipas kërkesës së palëve. 



1.17. Bën kontrollimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat 

pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës. 

1.18. Bën azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të 

tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurimin e regjistrit të ndërtesave të mjeteve nga 

terreni. Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës komunale, shoqërore dhe 

kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për Komunën. 

1.19. Shqyrton dhe kryen procedurat administrative për kthimin e tokës pronarëve 

të mëparshëm. 

1.20. Mbron pronën komunale-shoqërore nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat 

lidhur më këtë çështje. 

1.21. Bën vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme të Komunës. 

Kryen procedurat reth dhënies së tokës për ndërtim. 

1.22. Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e 

pjesëve të përbashkëta të ndërtesave kolektive. 

1.23. Udhëheq me kadastrën etazhe të banesave dhe udhëheq me banesat dhe 

objektet e tjera të komunës. 

1.24. Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në 

librat etazh. Përgatit specifikacione, ftesa për tendër për kryerjen e punëve që 

bëjnë. 

1.25. Lidh kontrata mbi dhënien me qira të tokës ndërtimore. 

1.26. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve që i 

drejtohen drejtorisë 

2. Për të funksionuar Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë do t’i ketë këta 

sketorë: 

2.1. sektori për gjeodezi, 

2.2. sektori për kadastër dhe 

2.3. sektori për pronë. 
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1. Neni 63 i statutit riformulohet me tekstin në vijim: 

1.1. “Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim, Mbrojtje të mjedisit dhe Planifikim 

hapësinor ka këto kompetenca dhe përgjegjësi: 

1.2. Planifikimin urban dhe rural; 

1.3. Përgatitjen e të gjitha deokumenteve të planifikimit hapësinor për komunën në bazë 

të ligjit; 

1.4. Dhënien e lejeve të ndërtimit në pajtim me ligjin; 

1.5. Organizimin dhe koordinimin në lëmin e planifikimit urban dhe rural. 

1.6. Jep shënime mbi madhësinë dhe destinimin e ngastrës së caktuar ndërtimore ose 

kompleksit të tokës dhe karakteristikat e parshtruara të ndërtimit. 

1.7. Bashkpunon me organet e Komunës me rastin e hartimit të dokumenteve të 

planifikimit hapësinor; 

1.8. Këshillon palët për procedurë dhe mënyrën e realizimit të të drejtave nga lëmi i 

urbanizmit, mbrojtjes së mjedisit dhe planifikimit hapësinor; 

1.9. Përpunon kërkesat për lëshimin e lejeve ndërtimore dhe përcakton kushtet 

urbanistike për zbatimin e planit hapësinor, planit urbanistik dhe planit rregullativ, 

planit të parcelizmit, vijës së ndvrtimit dhe lartësisë së ndërtimit (etazha-kati) 

1.10. Cakton kushtet për objekte me karakter të përkohshëm dhe mban evidencën e tyre; 

1.11. Jep leje për shfrytëzimin e hapësirave publike; 

1.12. Bën përgatitjen dhe hartimin e propozimrregulloreve, propozimvendimeve etj nga 

lëmi i urbanizmit, mbrojtjes së ambientit dhe planifikimit hapësinor; 

1.13. Propozimeve dhe këshillave profesionale organeve të Kuvendit nëpërmes kryetarit të 

Komunës; 

1.14. Bashkëpunon me institucionet e administratës komunale dhe zyren ligjore lidhur me 

lëndët dhe kontestet gjyqësore; 

1.15. Lidh kontrata lidhur me dhënien e tokës ndërtimore me qira në përputhshmëri me 

ligjet në fuqi; 

1.16. Hartimin e dokumentacionit takniko-investiv sipas kodit të ndërtimit dhe sipas 



dispozitave të ligjeve në fuqi; 

1.17. Mban përgjegjësi për projektimin e planeve për ndërtim; 

1.18. Mbikëqyr ndërtimin e projektuar për banim për njerëzit apo kafshët, strehim apo 

ruajtjen e gjësendeve ose përdorim për aktivitet publike apo private, dhe zhvillimin 

të tregtisë apo prodhimit (ndërtesa);  

1.19. Bën kthimin e objekteve përmes projektimit mbikëqyrjes dhe ekzkutimin e 

punimeve në kushte të pranueshme duke bërë ripërtëritjen, zëvendësimin apo 

rregullimin e pjesëve të dëmtuara ose të degraduara (riparim);  

1.20. Bën projektime mbikëqyr dhe ndërton ndërtime që trajtohen në kuader të ligjeve të 

trashëgimisë kulturore, duke përfshirë edhe ndërtimet në zona të veçanta të 

mbrojtura me ligjet në fuqi (objektet e trashëgimisë historiko-kulturore); 

1.21. Bën shkatërrimin, bartjen dhe largimin e objekteve të panevojshme apo në 

kundërshtim me planin rregullativ urban, në përputhshmëri me ligjet në fuqi 

(rrënimin); 

1.22. Bën projektimin mbikëqyr ekzekutimin e parqeve, kopshteve, bulevardeve, 

shesheve, dhe rregullimin e natyrës në përgjegjësi publike në territorin e komunës 

(ndërtim peisazhi); 

1.23. Përgatit dokumente të shkruara grafike dhe me figura të përgatitura në 

përputhshmëri me ligjin në fuqi (dokumentacionin ndërtimor); 

1.24. Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e përputhjes së ndërtimit me dokumentacionin 

ndërtimor, dhe kodin e aplikuar ndërtimor në përputhshmeri  me ligjin; 

1.25. Është përgjegjës për hartimin dokumentacionit ndërtimor; 

1.26. Jep lejet e përdorimit dhe të shfrytëzimit; 

1.27. Cakton komisionet për mbikëqyrje të objekteve;  

1.28. Bën përgatitjen dhe hartimin e rregulloreve, projekt-vendimeve, vendimeve 

propozimeve dhe këshillave profesionale organeve të Kuvendit të Komunës si dhe 

për Planifikim Urban, ndërtimor, mjedisor, dhe hapësinor;  

1.29. Ndihmon në përgatitjen e lëndëve për gjykatë në konteste gjyqësore; 

1.30. Krijon masa për mbrojtje të natyrës; do të krijojë dhe fuqizojë masa për kontrollim të 

nivelit të zhurmës dhe aktivitete të ngjashme të përcaktuara me ligj; 

1.31. Përgatit plane për mbrojtjen e mjedisit lokal mbi bazën e standardeve për mbrojtjen e 



mjedisit; 

1.32. Promovon mbrojtjen e mjedisit; 

1.33. Kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo kryetari i 

Komunës 

1.34. Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim, Mrojtje të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do 

t’i ketë 3 sektorë: 

1. Sektorin e urbanizmit, 

2. Sektorin e mjedisit dhe plaifikimit hapësinor. 

3. Sektorin e ndërtimit 
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1. Neni 64  Riformulohet  me tekstin në vijim: 

1.2. ” Drejtoria për Arsim ka këto pergjegjësi dhe kompetenca: 

1.3. Nxit barazinë në mundesinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm 

në Komunë; 

1.4. Nxit zhvillimin dhe aftësimin e personelit; 

1.5. Përgatit plane dhe strategji për fushën e arsimit; 

1.6. Zhvillon  të gjitha aspektet e arsimit lokal; 

1.7. Respekton dhe nxit të drejtat e komuniteteve në lëmin e arsimit; 

1.8. Bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në 

planifikimin dhe koordinimin e zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të 

mesëm në komunë; 

1.9. Kujdeset për mirëmbajtjen, meremetimin dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të 

institucioneve arsimore me fonde publike dhe donacione, si dhe për shërbime 

mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve; 

1.10. Kujdeset për punësimin dhe pagat e personelit në institucionet e arsimit; 

1.11. Propozon miratimin e rregulloreve për organizimin e punës dhe të mësimit në 



shkollat fillore dhe të mesme si dhe miraton rregulloret për sjellje dhe disiplinë të 

nxënësve në çdo institucion arsimor; 

1.12. Kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo kryetari i 

Komunës; 

1.13. Përkrahje të vazhdueshme për Shoqatën e Pedagogëve të Kulturës Fizike me qëllim 

të zhvillimit të Ligës shkollore në nivel lokal dhe rajonal; 

1.14. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i drejtohen 

drejtorisë. 
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1. Neni 66 i Statutit riformulohet  me tesktin në vijim: 

1.2. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale ka këto përgjegjësi dhe 

kompetenca: 

1.3. Harton strategjitë e kujdesit parësor shëndetësor; 

1.4. Siguron ofrimin e shërbimeve shëndetësore; 

1.5. Mbikëqyr situata epidemiologjike në nivel komunal; 

1.6. Bën koordinimin dhe mbikqyrjen e punës së QKMF, QMF dhe ambulancave; 

1.7. Merr masat mbrojtëse shëndetësore që kanë të bëjnë me: 

1.8. Sigurimin e ujit të pijshëm dhe higjenës; 

1.9. Aktivitetet e dezinfektimit, deratizimit dhe dezinsektimit; 

1.10. Mbikëqyrjen dhe zbatimin e rregulloreve që lëshon departamenti i shëndetësisë në 

Ministrinë e Shëndetësisë (MSH) dhe departamenti i çështjeve sociale në Ministrinë 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); 

1.11. Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale, siç 

është përkujdesi për të cenueshmit, strehimi familjar, përkujdesin fëmijeve, 

përkujdesin për të moshuarit dhe strehimin familjar, duke përfshirë licencimin e 



këtyre qendrave përkujdesese; 

1.12. I propozon Kuvendit të Komunës, nëpërmes kryetarit të Komunës për caktimin e 

nivelit të qirasë për banimin social dhe kriteret për lirimin nga qiraja si dhe propozon 

kriteret për lirimin nga taksat komunale për shërbime, për kategorite e caktuara të 

qytetarëve; 

1.13. Bashkëpunon me shoqatat e dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) 

dhe mban evidencën për: familjet e dëshmorëve, familjet e martirëve, invalidet e 

UÇK-së dhe invalidët civilë të luftës; 

1.14. Raporton për ofrimin e shërbimeve dhe të arriturave komunale në këtë lëmi; 

1.15. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve që i drejtohen 

drejtorisë 

1.16. Menaxhon çështjet e banimit.  

1.17. Kujdeset për gjendjen shëndetësore të personave të cilët, për shkak të veprimtarisë 

së tyre, mund të rrezikojnë  shëndetin e  popullatës; 

1.18. Kryen edhe pune të tjera te cilat ia cakton Kuvendi i Komunes apo kryetari i 

Komunës. 
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1. Neni 66 i Statutit riformulohet me tekstin në vijim: 

1.2. “Drejtoria për Shërbime Publike ka këto pergjegjësi dhe kompetenca:” 

1.3. Përcakton ofrimin e shërbimeve publike dhe të infrastrukturës duke përfshirë 

furnizimin më ujë, ujësjellësin dhe kanalizimin., mirëmbajtjen e rrugëve lokale, 

transportin lokal dhe planet për ngrohtoret lokale; 

1.4. Përkujdeset për mbulimin e shpenzimeve minimale (participon) per varrim dhe 

ri-varrimin e kufomave të qytetarve të komunës së Skenderajt; 

1.5. Kryen shërbime publike duke përfshirë shërbimin e zjarrëfikësve dhe të 

emergjencës; 



1.6. Bën sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve publike, hapësirave të hapura dhe 

varrezave; 

1.7. Lëshon e leje  për shërbime dhe pajisje, duke përfshirë transportin lokal publik 

dhe shërbimin e taksistëve; 

1.8. Transportin lokal; 

1.9. Komuna do të konsultohet për çështjen e licencimit nga niveli qendror për 

transportin ndërurban brenda territorit komunal si dhe për lëshimin dhe 

modifikimin e lejeve për stacione të autobusëve brenda territorit të tyre; 

1.10. Drejtoria përkatëse koordinon aktivitetin mbi transportin publik të mallrave dhe 

udhëtarëve, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve – taksistët 

individualë; 

1.11. Cakton linjat për bartjen e udhëtarëve në trafikun urban, autobuset; 

1.12. Drejtoria jep pëlqimin për regjistrim të veprimtarisë së taksistëve sipas 

rregullores së komunikacionit; 

1.13. Bën shpalljen e ankandeve publike për automjetet e konfiskuara të cilat nuk 

tërhiqen nga pronarët në afatin e caktuar; 

1.14. Drejtoria bashkëpunon  dhe  koordinon  punën  me  SHPK-në  dega  në 

komunë, ku përfshin  këto aktivitete të punës; 

1.15. Bashkëpunon me policinë e trafikut urban dhe ndërurban në lirimin e trotuareve 

dhe hapësirave publike nga automjetet. 

1.16. Cakton rrugët për të gjitha llojet dhe për automjetet (taksi, autobus, parkingje të 

limituara dhe të përcaktuara). 

1.17. Bën shënjëzimin vertikal dhe horizontal të rrugëve; 

1.18. Mbyll rrugët  në  rast  nevoje  (gjatë  festave  shtetërore  dhe  në  raste të tjera 

të arsyeshme); 

1.19. Bën furnizimin me ujë, ujësjellsin dhe kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza; 



1.20. Në bashkëpunim me kompanitë cakton çmimet e shërbimeve komunale. 

Mbikëqyr mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues dhe ujësjellësit. 

1.21. Cakton prioritetet për mirëmbajtjen dhe zgjerimin e rrjetit ekzistues. Kontrollon 

buxhetin e ndërmarrjes; 

1.22. Bën hulumtimin e burimeve të reja dhe gjetjen e donatorëve për pjesëmarrje në 

tender; 

1.23. Në bashkëpunim me kompanitë që ofrojnë shërbimet; propozon buxhetin dhe 

çmimet e shërbimeve, çmimet e ujit, çmimin e kyçjeve të reja; 

1.24. Bën vlerësimin dhe lëshimin e lejeve për kyçje të reja; cakton orarin e 

reduktimeve dhe prioritetet; 

1.25. Bën sigurimin e ujit nëpër pjesët të cilat nuk kanë mundësi të sigurojnë ujë të 

pijshëm nga rrjeti, përmes rezervoarëve; 

1.26. Drejtoria kujdeset për sigurimin e kushteve për  zhbllokimin e ujërave të zeza, 

dhe nyjet sanitare publike; 

1.27. Kërkon donatorë për  trajtimin e ujërave të zeza; 

1.28. Bën menaxhimin e mbeturinave. 

1.29. Komuna ka për detyrë: 

1.30. Të hartojë planin lokal për administrimin dhe menaxhimin e mbeturinave; 

1.31. Të rregullojë, zbatojë dhe organizojë administrimin dhe menaxhimin e 

mbeturinave komunale në territorin e saj; 

1.32. Të marrë pjesë në lëshimin e vendimeve për ndërtimin e objekteve, për trajtimin 

e mbeturinave; 

1.33. Të caktojë tarifa për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave 

komunale nga ndërmarrjet për administrimin e mbeturinave; 

1.34. Drejtoria për shërbime publike kujdeset për mbledhjën e mbeturinave duke kryer 

këto aktivitete të punës; 



1.35. Aprovon planin operacional, orarin dhe kohën e propozuar për bartjen e 

mbeturinave; 

1.36. Harton planin e futjes në sistemin e bartjes së mbeturinave edhe të fshatrave. 

Organizon aksione të pastërtisë 

1.37. Bën bartjen, deponimin dhe përpunimin e hedhurinave, mirëmbajtjen e 

varrezave; Përcjell procedurën e pastrimit të ujërave, sipërfaqeve publike; 

1.38. Bën menaxhimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha shesheve që i përkasin komunës; 

1.39. Vendet publike; 

1.40. Komuna do të miratojë rregullorën për menaxhimin dhe mbrojtjen e vendeve 

publike ne përputhshmëri me ligjet në fuqi;  

1.41. Vendet publike përfshijnë : parkingjet, rrugët dhe trotuaret, vendet për parkim, 

tregu, lagjet, varrezat, vendet publike për pushim, parkingjet, memorialet, fushat 

për lojë, fushat sportive, pishinat publike, lumenjtë dhe degët e tyre, ujëvarat, 

shpellat, monumentet historike dhe kulturore, vendet e gjelbëruara, 

vendparkimet dhe hapësirat para ndërtesave, stacionet dhe tunelet publike; 

1.42. Komuna do të punojë me qytetarët, policinë dhe me autoritetet e tjera për të 

implementuar projekte dhe kontrolle me anë të të cilave ofrohet siguri për 

fëmijët në vendet publike; 

1.43. Komuna duhet ta rikthejë gjelbrimin në vendet publike si dhe të krijojë parkingje 

të reja, vende të gjelbëruara dhe vende të ngjashme publike; 

1.44. Është përgjegjëse për ndriçimin publik, tabelat reklamuese, reklamat ndriçuse të 

firmave dhe reklamave; 

1.45. Merr pjesë në komisionin për pranimin teknik të punëve të kryera – ndriçimi 

publik, mirëmbajtja e rrjetit public; 

1.46. Bën menaxhimin dhe kontrollimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës; 

1.47. Rrugët lokale 

1.48. Komuna ka autoritet lokal për rrugët lokale ku ushtron pushtetin e vet dhe 



përgjegjësinë në pajtim me ligjet ne fuqi;  

1.49. Komuna do të konsultohet nga niveli qendror për ndërtimin riparimin e shenjave 

apo ndryshimin e rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në komuna të tjera. 

Komuna do ta informojë ministrinë përkatëse  për defektet në rrugë në territorin 

e saj. 

1.50. Kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve në komunë, Renovimin e rrugëve të 

asfaltuara në territorin e komunës ; 

1.51. Bën mbushjen e gropave me zhavorr, zgjerimin e rrugëve nëpër fshatra; 

1.52. Drejtoria në sezonin e dimrit bën mirëmbajtjen e rrugëve, kryposjen dhe 

pastrimin e rrugëve dhe shesheve që i përkasin komunës; 

1.53. Është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin komunës për vendosjen e 

pengesave në rrugët në territorin e komunës së Skenderajt 

1.54. Shërbimi i zjarrfikësve dhe të emergjencës 

1.55. Drejtoria përkatëse harton planin e mbrojtjes nga zjarri, në mbështetje të 

vlerësimit të rrezikut nga zjarri, në pajtim me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi;  

1.56. Drejtoria përkatëse me qëllim të përcjelljes dhe të zbatimit të planit të mbrojtjes 

nga zjarri, sipas nevojës e shqyrton përmbajtjen e tij, vlerëson përputhshmërinë e 

këtij plani me planin e ri urbanistik, me ndryshimet ndërtimore dhe të ngjashme. 

Ajo, gjithashtu, përcjell realizimin financiar të mjeteve të parapara për mbrojtje 

nga zjarri dhe fatkeqësit natyrore; 

1.57. Drejtoria iu ofron ndihmë profesionale stacioneve të zjarrëfikjes dhe shpëtimit,  

jep udhëzime profesionale dhe kryen mbikëqyrjen mbi punën e këtyre 

shërbimeve në rastet kur ato intervenojnë në operacionet për fatkeqësi apo 

ndonjë shkresë tjetër të drejtorisë përkatëse; 

1.58. Njësitë e shërbimit të zjarrëfikjes dhe shpëtimit kanë për detyrë të mbajnë 

evidencën e përcaktuar dhe të informojnë Drejtorinë mbi kryerjen e detyrave nga 

fushëveprimi i vet; 



1.59. Ka për detyrë që të organizojë punën me organet e sigurisë në Komunë (kryetari 

apo shtabet emergjente), në bashkëpunim me Policinë e Republikës së Kosovës 

KFORI-in, FSK-në , mediat dhe OJQ-të. 

1.60. Bën vlersimin e shkallës së rrezikëshmërisë në komunë dhe njëkohsisht 

ndërmerr masat preventive për parndalimin dhe evitimin e rrezikshmerisë; 

1.61. Në rastet e jashtëzakonshme i propozon kryetarit të komunës për shpalljen e 

gjendjes së jashtëzakonshme si dhe propozon urdhëresa dhe masa të tjera 

administrative në rastet e gjendjes së veshtirë nga kushtet klimatike me qëllim të 

tejkalimit të situates; 

1.62. Bashkëpunon me shërbimin e zjarrfikësve dhe zyrën për prandalimin e zjarrit; 

1.63. Mbikëqyr objektet e Komunës dhe njëherit bën angazhimin e personelit për 

mbikqyrje të kompanive të sigurimit të objekteve publike komunale; 

1.64.  Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i 

drejtohen drejtorisë; 

1.65. Për të funksionuar Drejtoria për Shërbime Publike Komunale do të këtë tre (3) 

sektorë: 

1.66. Sektori i shërbime publike, 

1.67. Sektori i mbrojtjes dhe shpëtimit dhe 

1.68. Sektori i shërbimeve teknike.  
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1.  Nenit 66 pika 2 sektori I Ispektoratit ne   Statut riformulohet me tekstin në vijim: 

1.1.“Drejtoria e Inspektoratit  

Drejtoria e Inspektoratit – kompetencat dhe përgjegjësitë: 

1.2.Mbikëqyr dhe inspekton të gjitha dukuritë negative që hasen në  territorin e  komunës së 

Skenderajt; 

1.3.Mbikëqyr dhe verifikon nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose 



plotësojnë kërkesat e akteve komunale; 

1.4.Ndalon uzurpimin e paligjshëm të trojeve, ndërtesave dhe objekteve të komunës si dhe 

organizon lirimin e tyre; 

1.5.Përcjell procesin e ndërtimeve, ndryshimeve, shndërrimeve, si dhe rrënimit të objekteve; 

1.6.Përcjell kyçjet pa leje në rrjet, si dhe parandalimin e keqpërdorimit të ujit të pijshëm; 

1.7.Mbikëqyr kyçjet ilegale në rrjetin e kanalizimit publik, ndërhyrjen  (prerjen) e rrugëve 

publike pa leje, të trotuareve dhe të sipërfaqeve të tjera publike; 

1.8.Mbikëqyr mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave,  tregut të 

gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve të tjera publike; 

1.9.Mbikëqyr procesin e prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit – bartjes së ushqimit, 

 pajisjeve dhe veglave; 

1.10. Mbikëqyr  ujin, objektet si dhe aparatet për  furnizimin me ujë të pijshëm; 

1.11. Është përgjegjëse për konfiskimin e  mallit të dyshimtë, të prishur që paraqet 

rrezik për shëndetin publik  dhe asgjësimin  e tij, në përputhje me rregullat dhe 

procedurat në fuqi; 

1.12. Inspekton hapësirat afariste, objektet, pajisjet dhe mjetet e prodhimit për punimin 

dhe qarkullimin që e  produkteve  bujqësore 

1.13. Inspekton veprimtaritë industriale që mund të shkaktojnë ndotjen e  ajrit, dheut 

dhe ujit; 

1.14. Inspekton dokumentacionin teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, 

inspektimin final të vendndërtimit); 

1.15. Inspekton procesin e  ndërtimit në të gjitha  fazat dhe verifikon  përputhshmërinë 

 me dokumentacionin ndërtimor; 

1.16. Sigurohet që janë ndërmarrë  masat adekuate  të sigurisë së objekteve në ndërtim, 

objekteve të tjera përreth dhe komunikacionit 

1.17. Vërteton  saktësinë dhe origjinalitetin e  dokumentacionit, të cilat investitori duhet 



t’i ketë në dispozicion  në vendndërtim, në përputhshmëri me ligjin; 

1.18. Përpilon procesverbalet  për gjendjen e punimeve në vendndërtim, duke vlerësuar 

respektimin e kushteve  të përcaktuara për  ndërtim, cilësinë e punimeve dhe  të 

materialit  ndërtimor; 

1.19. Merr vendime për ndërprerjen e ndërtimit, në rast të mospërputhjeve me kërkesat 

e lejes  ndërtimore; 

1.20. Merr vendime për rrënimin e objekteve të ndërtimit, në rast të mospërputhjes me 

kërkesat e lejes ndërtimore. 

1.21. Mbikëqyr përmbushjen e kushteve sanitare-teknike dhe higjienike në procesin e 

dhënies së  lejes ndërtimore, në përputhje me ligjin në fuqi; 

1.22. Në përputhje me ligjin, merr masa  mbrojtëse për shëndetin e popullatës nga 

veprimi i dëmshëm i produkteve  të duhanit, dhe i pirjes së duhanit; 

1.23. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave që kanë të bëjnë me kontrollimin shëndetësor të 

kafshëve, gjërave ushqimore me prejardhje nga kafshët, mishit dhe prodhimeve të 

mishit, objekteve dhe pajisjeve për prodhimin e mishit, objekteve dhe pajisjeve për 

prodhimin, ruajtjen dhe shitjen e mishit; 

1.24. Mbikëqyr dhe kontrollon procesin e  paratherjes, therjes dhe pastherjes së 

kafshëve në përputhje me ligjet në fuqi; 

1.25. Mbikëqyr ekspozimin e mallrave jashtë lokaleve afariste, ndalimin e shfrytëzimit 

(vendosjes) pa leje të  hapësirave publike, vënien e mbishkrimeve, reklamave, vitrinave, 

objekteve publike dhe higjienike, hoteliere, sallave publike; 

1.26. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave për vënien e panove dhe të reklamave të të 

gjitha llojeve;. 

1.27. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore nga lëmi i komunikacionit dhe të mjeteve 

 motorike në qarkullimin  publik; 

1.28. Mbikëqyr, kontrollon dhe merr masa të parapara ligjore, kundër transportuesve 

ilegalë dhe të atyre që nuk e respektojnë  orarin e  caktuar  nga organi  kompetent; 



1.29. Inspekton  rrugët publike në të cilat  kryhen punimet  rrugore gjatë projektimit, 

ndërtimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes sinjalizimit  horizontal dhe vertikal; 

1.30. Inspekton zbatimin e planit të menaxhimit të sigurisë  së përgjithshme  rrugore 

brenda brezit të sigurisë rrugore (projektimit, ndertimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes, 

sinjalistikes rrugore); 

1.31. Inspekton  transportin  publik urban, urban periferik dhe te mallrave;  

1.32. Inspekton transportin e mbingarkesave boshtore dhe atë jashtë gabariteve të 

transportuesve të ndryshëm;  

1.33. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore për zonat e  mbrojtura të natyrës nga 

 kontaminimi, mbeturinat dhe materiet rrezikshme; 

1.34. Inspekton aktivitetet që shkaktojnë çrregullime të përgjithshme në ambient dhe 

identifikon palën përgjegjëse, e cila ka shkaktuar çrregullime; 

1.35. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore që mbrojnë nga ndotja ujin, ajrin, dheun; 

1.36. Mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore për menaxhimin dhe  eksploatimin e 

resurseve natyrore (prerja e pyjeve, nxjerrja e rërës nëpër lumenj etj.) nga aspekti i 

mbrojtjes së ambientit; 

1.37. Inspekton punën e gurëthyesve; 

1.38. Monitoron shërbimet publike komunale, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 

ambientit (menaxhimin e mbeturinave, kanalizimit, ujit dhe shërbimeve të tjera publike 

për parandalimin e ndotjes së ambientit); 

1.39. Është përgjegjëse për planifikimin lokal të ambientit, masat për konservimin e 

natyrës, masat e tjera mbrojtëse ndaj zhurmës, trafikut etj; 

1.40. Sigurohet dhe ndërmerr masa që toka bujqësore të mos shfrytëzohet për qëllime 

jobujqësore, 

1.41. Mbikëqyr  ndarjen e tokës bujqësore nga ndotësit dhe urdhëron  marrjen dhe 

zbatimin e masave, për mbrojtje nga zjarri në rastet e djegies nga shfrytëzuesi apo 

pronari i tokës bujqësore; 



1.42. Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të 

fushëveprimtarisë së Drejtorisë. 

1.43. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i 

drejtohen drejtorisë; 

1.44. Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, 

Drejtoria e Inspekcionit, është e organizuar në këta sektorë: 

1.45. Sektori i Rendit Komunal; 

1.46. Sektori i Ndërtimit; 

1.47. Sektori i Tregut, Sanitarise dhe Ushqimit; 
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1.  nenit 60 paragrafi 60.1 nën pika f)  riformulohet me tesktin në vijim:” 

1.1. Drejtoria per Prokurim Publik – kompetencat dhe përgjegjësitë: 

1.2. Hartimi i planit të prokurimit; 

1.3. Inicimi i aktivitetit të prokurimit; 

1.4. Nënshkrimi i kontratave publike; 

1.5. Menaxhimi i kontratave publike; 

1.6. Kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunes apo kryetari i 

Komunës; 

1.7. E bën parakualifikimin e furnizuesve, përgatitjen e dokumenteve- të ofertimit 

(ftesës për oferta, kërkesa për kuotime dhe kërkesa për propozime) dhe lëshimit 

të tyre, administrimin e tenderëve, monitorimin e procesit të prokurimit, 

përgatitjen e hapjes publike të ofertave dhe përpilimin e raporteve, 

1.8. Është përgjegjëse për klasifikimin e dokumenteve përkatëse dhe bën 

mirëmbajtjen e librarisë teknike, 

1.9. Siguron që mallrat dhe shërbimet të prokurohen në mënyrë sa më ekonomike, 

efikase dhe efektive. Përgatit specifikime të hapura, siguron trajtim të barabartë 



dhe konkurrencë ndërmjet gjithë furnizuesve; 

1.10. Organizon procedurën e kuotimit dhe të tenderit varësisht nga çmimi i vlerësuar 

në bazë të limiteve financiare të miratuara, 

1.11. Asiston në aranzhimin e procedurave dhe krijimin e komisioneve për vlerësim; 

1.12. Me mbarimin e procesit të vlerësimit dhe procesit administrativ, e përgatit 

kontratën dhe lëshon urdhrin për blerje, 

1.13. Asiston në monitorimin dhe ekzekutimin e kontratave dhe urdhrave për blerje, 

1.14. Përcjell shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve në bazë të marrëveshjes; 

1.15. E bën kontrollimin e faturës në pajtim me kontratën me shënimet mbi mallrat e 

pranuara, shënimet e dërgesës të nënshkruara nga nëpunësi i emëruar për 

pranimin e mallrave; 

1.16. Kryen edhe detyra të tjera që kanë të bëjnë me prokurimin. 

1.17. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i 

drejtohen drejtorisë; 
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2. Në neni 64 pika b). riformulohet me tesktin ne vijim:” 

1.1. Drejtoria për Kulurë Rini dhe Sport   

Drejtoria për Kulurë Rini dhe Sport ka këto kompetenca dhe përgjegjësi: 

1.2. Drejtoria e Kulturës, në kuadër të kompetencave dhe autorizimeve është 

përgjegjëse dhe ushtron aktivitete të planifikuara, duke udhëhequr me resurset 

(burimet) lokale, kulturore të komunës së Skenderajt; 

1.3. Planifikon dhe propozon parallogaritë buxhetore të drejtorisë, në kuadrin e 

organizatës buxhetore, të administratës Komunale; 

1.4. Organizon dhe përkujdesjet për shënimin e datave me rëndësi dhe vlera të 

dëshmuara historike; 

1.5. Organizon, debate, tryeza me shoqërinë civile dhe organet shtetërore me qëllim 



të avancimit, zhvillimit dhe promovimit, të fushës së kulturës; 

1.6. Në përputhje me përgjegjësitë ligjore, udhëheq me Arkivin Komunal, Teatrin, 

Bibliotekën komunale, Stadiumin e qytetit etj; 

1.7. Përpilon, rishikon dhe ndryshon punët dhe veprimet juridike të raporteve 

juridiko-civile kontraktuale, në lidhje me objektet e kulturës në komunën e 

Skenderajt; 

1.8. Bashkëpunon me ministrinë e linjës për realizmin e projekteve në fushën e 

kulturës; 

1.9. Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe historike materiale të Komunës (objektet 

fetare, objektet institucionale dhe shtëpitë e banimit me vlera historike dhe 

arkitekturale) dhe strukturat e tjera që dëshmojnë histori si burime materiale 

historike;  

1.10. Drejtoria e Kulturës së bashku me MKRS dhe donatorë, kujdeset për 

mirëmbajtjen dhe restaurimin e tyre në përputhje me identifikimet e pasurive 

kulturore të komunës së Skenderajt; 

1.11. Ushtron, promovon dhe nxit bashkëpunimin me qytete të tjera të Republikës së 

Kosovës dhe me shtete të tjera në përputhje me politikat jashtme të shtetit të 

Kosovës, për të mundësuar integrim të mirëfilltë kulturash dhe këmbim 

përvojash në interes të zhvillimit të kulturës; 

1.12. Hulumton dhe ofron përkrahje për asociacione, klube dhe shoqata si dhe individë 

me aftësi të posaçme kreative, në fushat e kulturës dhe ofron mbështetjën e tyre 

me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi; 

1.13. Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të 

fushëveprimtarisë së drejtorisë. 

1.14. Politikat e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht të Sektorit të 

Rinisë  së Komunës së Skenderajt, janë: 

 Promovimi i Vullnetarizmit 



 Integrimi i grupeve të margjinalizuara 

 Fuqizimi i organizatave rinore / seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj. 

 Edukim jo-formal / stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim. 

 Punësimi i të rinjve 

 Infrastruktura rinore. 

1.15. Ne kuadër të Sektori të Rinisë të Komunës së Skenderajt vepron KVRL (Këshilli 

i Veprimit Rinor Lokal), i cili ka mision përforcimin e organizatave rinore 

brenda komunave përkatëse, si dhe ndërtimin e një vizioni të përbashkët për 

rininë. Po ashtu, në kuadër të Sektorit të Rinisë ekziston edhe Qendra Rinore  e 

cila është hapësire e funksionalizuar për zhvillimin e veprimit të të rinjve. 

1.16. Sektori i rinisë bashkëpunon me Departamentin e Rinisë pranë MKRS-së, 

organizata vendore dhe ndërkombëtare;  

1.17. Sektori i Rinisë në bashkëpunim me KVRL-në, Qendrën Rinore si  dhe 

Organizata të shumta realizojnë  projekte/aktivitete të ndryshme varësisht nga 

kërkesat/nevojat e të rinjve; 

1.18. Politikat programore në Komunën e Skenderajt orientohen në plotësimin e 

detyrave programore dhe realizimin e projekteve konkrete të cilat do të 

realizohen duke u bazuar në buxhetin e Komunës dhe  të donatorëve;  

1.19. Masivizimi i sportit ndër të rinj; 

1.20. Ngritja dhe rinovimi i infrastrukturës sportive; 

1.21. Bashkëpunimi me drejtoritë komunale dhe drejtoratet e tjera, të cilat merren me 

punën e të rinjve për masivizimin e sportit dhe ngritjes kualitative të sportistëve; 

1.22. Përkrahje të qëndrueshme financiare për sportistët kulmorë dhe klubet cilësore, të 

cilat mund të arrijnë rezultate të mira sportive; 

1.23. Avancimin e organizimit në klubet sportive në sportin femëror; 

1.24. Bashkëpunimi me Organizata të ndryshme sportive vendore dhe ndërkombëtare 

me qëllim të realizimit të projekteve të ndryshme sportive që kanë të bëjnë me 

ngritjen dhe avancimin e trajnerëve, të cilët punojnë me grupmosha të ndryshme. 

1.25. Integrimin e minoriteteve në aktivitete dhe në gara të rregullta kosovare; 



1.26. Kultivimin dhe avancimin e kualiteteve menaxhuese, në mënyrë që  me anë të 

animimit të donatorëve të gjenden mjete plotësuese financiare për funksionimin 

profesional dhe amator të klubeve sportive; 

1.27. Partneritet me të gjitha organizatat sportive për implementimin e politikave 

zhvillimore afatshkurta dhe afatgjata;  

1.28. Punë e vazhdueshme edukative me tifozerinë e cila është pjesë përbërëse e 

sportit, me qëllim të evitimit të dhunës dhe me qëllim të kultivimit të vlerave 

fisnike të sportit; 

1.29. Merret me çështjet që lidhen me diasporën e komunës së Skenderajt; 

1.30. Kontakte me bashkatdhetarë dhe komunitetet 

1.31. Bashkëpunim dhe riorganizimi i diasporës në fushat e përgjigjësive (kultur, rini, 

sport, trashegimi, arkeologji, arkiv, muze dhe histori kombëtare) përmes 

bashkorganizimit të festivaleve, turneve, ekspozitave, galerive, sporteve 

shkollore dhe ekskursioneve, promovimeve të librave, kolonive të artistëve në 

artet e të gjitha profileve etj. 

1.32. Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në 

fuqi,  

1.33. Bën protokollimin, evidentimin, përpunimin, arkivimin e lëndëve të cilat i 

drejtohen drejtorisë; 

1.34. Drejtoria e Kulturës, është e organizuar në këta sektorë: 

1. Sektori i Kulturës, Arkeologjise, Trashëgimisë, Muzeut, dhe Arkivit; 

2. Sektori për Sport, Rini, dhe Çështje jorezidente; 
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1. Në nenin 67 fshihen paragrafet 67.2, 67.3, 67.4. 

2. Nenit 67 të Statutit i shtohet paragrafi 67.6 me tekstin në vijim: 

Kryetari i Komunës së Skenderajt duhet të botojë dhe shperndajë falas, së paku dy herë në vit, 

Buletinin Informativ të Komunës.  
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1. Neni 68 i Statutit riformulohet me tekstin ne vijim: 



1.1. “Çdo person apo organizatë me interes për komunën, ka të drejtën e prezantimit 

të peticionit në Kuvendin e Komunës, për çfarëdo çështje në përputhshmëri të 

plotë me ligjet në fuqi lidhur me përgjegjësitë dhe kompetencat e Komunës. 

Kuvendi i Komunës obligohet të shqyrtojë peticionin në pajtim me ligjet në fuqi, 

Statutin dhe Rregulloren e punës” 

2. Nenit 71, paragrafit 71.1, në fund i shtohet togëfjalëshi :”sipas ligjeve në fuqi” 

3. Në nenin 71 fshihen pargrafet 71.2, 71.3 

4. Nenit 72, paragrafit 72.1, në fund i shtohet togëfjalëshi :”në përputhje me këtë statut dhe 

legjislacionin në fuqi” 

5. Në nenin 72 fshihen pargrafet 72.2, 72.3 


