
PROCESVERBAL 

(ekstrakt) 

 

Nga seanca e IV (KATËRT) e Komitetit për Komunitete - Dragash, e mbajtur më 30.03.2022 në 

ora 11:00, me kete: 

     Rendin e ditës 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar, 

2. Shqyrtimi i materialeve të Kuvendit për seancën e 6-të të Kuvendit të 

Komunës, 

3. Eventuale. 

 

z. Miralem Rahte - Të nderuar anëtarë të Komitetit për Komunitete, OSBE, të gjithë mysafirë të 

pranishëm, para fillimit të këtij takimi dua të konstatoj nëse kemi kuorum. Meqenëse kemi, 

parashtroj pyetjen, a kanë marrë të gjithë anëtarët e Komitetit për Komunitete materiale brenda 

afatit të përcaktuar ligjor, të përkthyer në gjuhët tuaja amtare? Keni ndonjë verejtje ose koment 

në lidhje me materialin. Kalojmë në rendin e ditës. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, nëse keni menduar vetëm për 

materialin në këtë axhendë, atëherë gjithçka është në rregull. Dhe nëse materiali përfshin 

miratimin e procesverbalit i cili duhet të miratohet, atëherë nuk është ne rregull. Nuk mora asgjë 

të tillë. Kështu që ne nuk mund të vazhdojmë të punojmë, sepse unë nuk kam procesverbal për të 

miratuar. 

z. Miralem Rahte – E morët të gjithë materialin përveç zotit Nexhmidin. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Zoti kryesues, kjo është tmerr, kjo më duket si mashtrim, të gjithë 

merrni materialin dhe mua nuk më dërgoni asgjë. Imagjinoni që nuk e bëra atë pyetje. Neve 

kishim një deputet në Kuvendin e Kosovës dhe kur shkon në disa komisione që ishin të 

ndjeshme, i dhanë materiale të tjera. Për ta larguar nga tema, i japin materialin tjeter fare. Në 

vend të komisionit në Mitrovicë, i japin materialin e komisionit në Suharekë. Kështu punoni 

edhe juve me mua këtu, më dergoni vetem një Ftesë dhe nuk ju intereson tjeter. Si do ta trajtojmë 

këtë. Ju lutemi mos ma nalni mikrofonin tim pasi nuk keni të drejtë të ma nalni mikrofonin tim. 

Zoti Kryesues, ju kërkoj t'i kërkoni stafit tuaj të mos ma fikin mikrofonin. Unë jam këshilltar 

popullor këtu dhe ai nuk ka të drejtë të më fikë mikrofonin dhe të flasë me mua. Le ta zgjidhim 

këtë problem, ku është materiali. Ne nuk mund të vazhdojmë të punojmë derisa të marrim 

procesverbalin nga seanca e mëparshme. 

z.Samidin Xheladini – Vërejtja e Nedzmidinit është në vend, as ne nuk e morëm materialin. Ne 

kemi materiale për të debatuar dhe të dy procesverbalet të na dorëzohen në seancat e ardhshme. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Ju lutem qetësoni këtë koleg. Ai nuk ka të drejtë të flasë me asnjë 

këshilltar këtu. Ai është stafi juaj dhe mund t'ju këshillojë vetëm kur t'i kërkoni këshilla dhe ai 

nuk ka të drejtë të flasë me mua apo të shpjegojë asgjë. Është e drejta ime politike t'ju mashtroj. 

Dhe kur nuk ekam me drejt, dhe nëse jam verbalisht superior ndaj jush, është e drejta ime t'ju 



mashtroj. Dhe ky zotëri i bukur, i pashëm nuk ka të drejtë të flasë me asnjë këshilltar këtu. Ai 

shërben këtu për të mbajtur procesverbalin për ju dhe ndër të tjera në materialin që kam marrë 

nuk ka asnjë punonjës nga buxheti i këtij kuvendi. Prandaj, ai as nuk duhet të ulet atje. Pasi 

kuvendi nuk ka punonjës. Ju lutemi trajtojini këto gjëra. 

z. Miralem Rahte – Zotëri keni të drejtë që nuk e keni marrë materialin, kjo çështje do të 

shqyrtohet. Ju nuk i keni marrë vetëm Procesverbalin. Unë si kryetar dëshiroj ta hedh në votim 

këtë propozim deri sa të konstatojmë nëse kemi të drejtë, pasi nuk kemi marrë materialin, të 

vazhdojmë me punën e komitetit apo jo. Unë sugjeroj që ta votojmë këtë propozim. Kush është 

në favor të vazhdimit të punës me këtë seancë të komisionit? Kush është kundër? Të përmbajtur? 

Vazhdojmë të punojmë.  

 

Rendi i ditës i mbledhjes së katërt ka tre pika: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar, 

2. Shqyrtimi i materialeve të Kuvendit për seancën e 6-të të Kuvendit të Komunës, 

3. Eventuale. 

 

A dëshiron dikush të marrë fjalën? Vazhdojmë të miratojmë rendin e ditës, kush është pro? 

Miratohet. 

Pika I - Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar e Komitetit 

A ka dikush ndonjë kundërshtim për procesverbalin? Meqenëse nuk ka, po e hedh në votim 

procesverbalin, kush është pro? Procesverbali miratohet me 6 vota pro. 

Pika II - Shqyrtimi i materialeve të Kuvendit për seancën e 6-të ... 

Pikat e rendit të ditës të seancës janë: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar 

2. Formimi i komisionit për mbledhjen e provave me kërkesë të Avokatit të Popullit lidhur me 

ankesën e z. Feim Sali, 

3. Emërimi i komisionit për ndarjen e patundshmërive komunale; 

4. Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme komunale (farmaci). 

5. Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme komunale (Morenë), 

6. Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme komunale (bufeja komunale). 

7. Propozim Vendimi për kalimin e mjeteve vetanake të pashpenzuara nga viti 2021 në vitin 2022 

8. Raporti i shpenzimeve janar-dhjetor 2021, 

9. Planet e punës së Ekzekutivit Komunal për vitin 2022, 

10. Raport për punën e pushtetit ekzekutiv për vitin 2022, 

11. Eventuale. 

 

z. Miralem Rahte – Duke pasur parasysh se pika 1 e rendit të ditës së Kuvendit është e Kuvendit, 

menjëherë do të procedojmë dhe do të kalojmë në pikën 2 të rendit të ditës të materialeve të 

Kuvendit. A dëshiron dikush të marrë fjalën për  piken e 2 rendit të ditës, krijimin e Komisionit 

për Grumbullimin e Provave me kërkesë të Avokatit të Popullit lidhur me ankesën e z. Feim Sali? 



Duke qenë se nuk ka asnjë, kush është pro përcjelljes së kësaj pike në Kuvend për shqyrtim të 

mëtejshëm. Miratohet me 6 vota. 

- Kalojmë në  piken e 3 të rendit të ditës së Kuvendit: Emërimi i komisionit për ndarjen e 

patundshmërive komunale. Keni pyetje apo shtesa. Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush është 

pro, kundër, abstenim? Per pikat 4, 5 dhe 6 KPF-ja morën qëndrimin se ato duhet të konsiderohen 

si një pikë pasi janë të natyrës së njëjtë. Si kryetar, propozoj gjithashtu që këto pika të shqyrtohen 

në të njëjtën mënyrë. Ndonje koment? Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush është pro, kundër, 

abstenim? Miratohet. 

 - Kalojmë në pikën e 7-të të rendit të ditës, Projektvendim për kalimin e mjeteve të veta të 

pashpenzuara nga viti 2021. në vitin 2022 Ndonje koment? Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush 

është pro, kundër, abstenim? Miratohet. 

- Kalojmë në pikën e 8-të të rendit të ditës, raporti i shpenzimeve janar-dhjetor 2021, koment? 

Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush është pro, kundër, abstenim? Miratohet. 

- Kalojmë në 9 pika të rendit të ditës, Planet e punës së Ekzekutivit Komunal për vitin 2022, A ka 

ndryshime? Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush është pro, kundër, abstenim? Miratohet. 

- Kalojmë në 10 pika të rendit të ditës, Raporti i punës së pushtetit ekzekutiv për vitin 2022. A ka 

ndonjë suplement? Meqë nuk ka, kalojmë në votim. Kush është pro, kundër, abstenim? Miratohet. 

Kjo është gjithçka që ka për materialin e asamblesë. 

 

Pika III – Eventuale 

z.Nedzmidin Sejdilar – Juve kryesues, merrni pauz dhe nuk e paralajmeroni, nuk na informoni 

sa zgjat ajo pauzë, dalim të pimë një cigare, dhe juve spërkateni të gjitha gjërat. Unë nuk mendoj 

se ju keni ndonjë bazë ligjore. Dole vetë, nuk lajmërove se do të mungoni, kur unë u largova, u 

ktheve menjëherë për ta përfunduar këtë proces pa mua. A do të kishit mirësinë të më shpjegonit 

se si e keni zgjidhur problemin e procesverbalit. 

z. Miralem Rahte - Nuk ke pauz, por një konsultë e shkurtër që zgjati më pak se një minutë, dhe 

fakti që u larguat nga seanca është problemi juaj dhe fakti që nuk keni qenë prezent. Pasi që nën 

piken eventuale nuk keni pasur ndonjë propozim, unë pyes shërbimet e komitetit a kemi ndonjë 

kërkesë nga palët për këtë komitet? Ne votuam për propozimin tuaj nëse do të vazhdojë këtë 

seancë apo jo, ne miratuam propozimin për të vazhduar punën. Një kërkesë e kemi pasur nga z. 

Sherif Rexhepi për kubëzim e një rruge në Dragash dhe ajo kërkesë është duke u zbatuar. Kjo 

kërkesë tashmë është miratuar. Rruga nuk është kubëzuar dhe në atë rrugë jetojnë rreth 40 

familje. Meqenëse i kemi plotësuar të gjitha pikat e rendit të ditës, falënderoj të pranishmit për 

kontributin e tyre dhe me këtë mbyll seancën e sotme të këtij Komitetit për Komunitete. 

 

Kryesuesi i Komitetit: Miralem Rahte 

___________________________ 


