
PROCESVERBAL 

(ekstrakt) 

 

Nga seanca e V (PESTË) e Komitetit për Komunitete - Dragash, e mbajtur më 26.04.2022 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 7-të të Kuvendit të 

Komunës, 

3. Eventuale. 

 

 

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

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

Dua të bërë pyetjen, a e kanë marrë të gjithë anëtarët e Komitetit për Komunitete materialin 

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

lidhje me materialin. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, a ishte kaq e vështirë për të 

shtypur Proceseverbalin herën e fundit. Gjithsej tre fjali. Një gjë tjetër, ju jeni një 

Proceseverbalin vonë këtu. Tani kemi 5 takime, dhe kemi procesverbalin e 3 takimeve, une nuk 

do të kthehem 2-3 muaj pas dhe të kujtoj gjithçka që ka ndodhur. Së treti: Unë do t'ju kërkoja që 

kur të na jepni këto procesverbale, t'i jepni ato si në format audio ashtu edhe në video, në mënyrë 

që të vërtetojmë identitetin e tyre. Gjëja e katërt: Nuk e di nëse e dini, ai që qëndron pranë jush 

është anëtar i grupit të punuës e  ekzekutivit, a ju ka raportuar per kete. 

z. Miralem Rahte – Është e vërtetë që administrata është vonuar me procesverbalin, pasi në 

komunë mungon një përkthyes. Procesi i hapjes së konkursit për përkthyes është duke u 

zhvilluar, shpresojmë që ky problem të zgjidhet shpejt, ndaj jemi vonuar me procesverbal. A ka 

ndonjë pyetje në lidhje me rendin e ditës. Meqë nuk ka, e hodhi në votim rendin e ditës. Kush 

është PRO-7, KUNDËR-0, ABSTENIM-0. Miratohet. 

 

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

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

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

z.Nedzmidin Sejdilar – Unë bëra disa pyetje pak më parë dhe ju përgjigjët vetëm njërës. Fakti 

që kuvendi ka probleme me përkthyes nuk është problemi im. E di që jeni i paaftë dhe se nuk 

mund të bëni asgjë. Pra, e vetmja gjë që më intereson është të marr materialin në kohë dhe në 

mënyrën e duhur. Tjetër gjë: Unë kërkoj që përveç procesverbalit të na jepni një CD për të 

dëgjuar se çfarë thamë. E treta: E kisha fjalën për njeriun në të majtën tuaj, njeriun që qëndron 



pranë jush, ai është anëtar i grupit të punës pranë ekzekutivit, dhe ekzekutivi dhe legjislativi janë 

të ndryshëm dhe janë dy organe të ndara. A ju ka raportuar për konflikt interesi dhe a lejohet të 

jetë aty pasi tashmë është anëtar i grupit të punës së ekzekutivit? 

z. Miralem Rahte – Ne do ta përcjellim kërkesën tuaj në administratë dhe unë do të paraqes një 

kërkesë për atë që keni kërkuar, jam dakord me ju. Ne nuk jemi kompetentë të diskutojmë se 

kush është apo jo në grupin e punës, mund ta hedhim në votim propozimin për ta shqyrtuar dhe 

të shohim se çfarë do të bëjmë më vonë. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Ju jeni kreu i komitetit, një kondukter figurativ. Nëse një pasagjer në një 

autobus është duke vozitur pa biletë, ju duhet ta zbrisni atë nga autobusi. Ne nuk mund të 

votojmë nëse ai mund të jetë këtu, apo jo. Kështu duhet të vendosni ju si kryetar. Ju zgjidhni 

stafin rreth jush. Administrata nuk mund te vendose a lejohet dikush te qendroje prane jush, 

thjesht e pyeta nese ju ka raportuar se ketu ka konflikt interesi, eshte anetar i grupit ekzekutiv 

nga kabineti i presidentit dhe nuk mund te jete ne kuvend. . Këto janë dy organe dhe madje në 

disa komuna këto dy organe nuk janë në të njëjtën ndërtesë. Ne nuk mund të votojmë për diçka 

që shkel ligjin. Ishte e imja t'ju tregoja dhe juve ju takon të vendosni. 

z.Uzair Hamza – Përshëndetje të gjithëve, dëshiroj t'i bëj një sugjerim kryesuesit dhe të gjithë 

anëtarëve të komisionit lidhur me punën dhe aktivitetet e komisionit. Unë do t'ju kërkoja që 

mbledhjeve të komisionit t'i jepni një karakter tjetër. KK në parim duhet të merret me çështjet e 

komunitetit, këtu është bërë praktikë rishkrimi i rendit të ditës. Për tu lexuar dhe diskutuar. Nëse 

lexoni përgjegjësitë e komitetit, do të shihni se çështja kryesore është se komiteti duhet të trajtojë 

çështjet e komunitetit. Nëse nuk ka asnjë pikë në rendin e ditës në lidhje me një komunitet 

pakicë, nuk ka nevojë që komisioni t'i shqyrtojë pika te tjera. Vetëm nëse një pikë cenon të 

drejtat e komunitetit ose prek interesat e komunitetit ose komuniteti nuk pajtohet me atë pikë 

sepse kërcënon të drejtat e komunitetit atëherë KK duhet të merret me atë pikë. Anëtarët e KK 

duhet të hulumtojnë çështjet e komunitetit. Ata i prezantojnë çështjet në bashkëpunim me Zyrën 

për Komunitete. Do të keni disa seminare me OSBE-në, një plan pune dhe aktivitetesh, duhet 

bërë një plan vizitash në fshatra që të njiheni me problemet në fshatra dhe t'i diskutoni këtu më 

vonë. 

z. Miralem Rahte – A ka dikush ndonjë kundërshtim për procesverbalin? Meqenëse unë po e 

hedh në votim procesverbalin, kush është pro? Procesverbali miratohet me 6 vota pro. Miratohet. 

 

Pika II - Shqyrtimi i materialeve të Kuvendit për seancën e 7-të 

Pikat e rendit të ditës të seancës janë: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e V. 

2. Propozim-Vendim për shpallje interesi publik, për shitoren “Sharprodhimi” në fshatin 

Brodosane. 

3. Propozim-Vendim për rrënimin e objektit në fshatin Brodosane, pronë e Komunës së Dragashit-

Drejtoria për Punë të Brendshme. 



4. Raporti Financiar 3-mujor, 

5. Propozim-Vendim për bartjen e rezervave komunale. 

6. Plani i punës DKA-së 2022/23, 

7. Eventuale. 

 

Pika e parë i përket Kuvendit, kalojmë menjëherë në pikën e dytë nga materiali 

z.Nedzmidin Sejdilar – Si mund ta shqyrtojmë pikën e rendit të ditës, dhe në atë pikë të shtojmë 

të gjithë procesverbalet që mungojnë deri më tani. Ju duhet të filloni një veprim specifik. Nuk 

mund të kthehem 2 muaj më parë për të kujtuar atë që ndodhi. Dhe të zgjidhni çështjen e audio 

inxhizimeve, për hir të autenticitetit. A mund të mbani mend se cili Komitet na mungon. As ti 

nuk mundesh (Kryesuesi). 

z. Miralem Rahte – Kalojmë në votim për ta përcjellë këtë pikë në Kuvend për shqyrtim të 

mëtejshëm. Kush është Pro-? Kundër, Abstenim. Miratohet. 

- Propozim-Vendim për rrënimin e objektit në fshatin Brodosane, pronë e Komunës së 

Dragashit-Drejtoria për Punë të Brendshme. Kush dëshiron ta marrë fjalën? 

z.Nedzmidin Sejdilar – Mendoj se është MPB dhe jo drejtori. Nuk e di se si mund të marrim ne 

në kuvend vendimin për shembjen e një objekti që nuk na takon. Ne mund ta përcjellim 

peticionin në MPB që ata të vendosin. Si mund të shkatërrojmë diçka që nuk është e jona. Kërkoj 

që kjo pikë e rendit të ditës të hiqet që të mos turpërohemi. Është pronë e Ministrisë së 

Brendshme. Kjo është e paqartë për mua. Mos më dërgo në vend. Do të ishte më mirë për ju nëse 

nuk do të vija fare këtu. Nuk kam asgjë kundër, ndoshta qytetarëve i konvenon prishje dhe duhet 

prishur, por ne duhet të respektojmë të gjitha detyrimet ligjore dhe nuk mund të marrim vendim 

për të prishur një objekt që nuk është në juridiksionin tonë. 

z.Qamil Kolloni – Përshëndetje të gjithëve, ky është Vendimi për deklarimin e pasurisë me 

rëndësi publike, dhe në bazë të ligjit për shfrytëzimin dhe këmbimin e pronës komunale ku neni 

27 parasheh që Kuvendi të shpallë një zonë të rëndësisë së veçantë dhe më pas të vazhdojë me 

hapat e mëtejshëm. Pra është pronë e komunës që është dhënë në shfrytëzim. 

z. Miralem Rahte – Kalojmë në votim për ta përcjellë këtë pikë në Kuvend për shqyrtim të 

mëtejshëm. Kush është Pro-? Kundër, Abstenim. Miratohet. 

- Raporti Financiar 3 mujor, Kalojmë me votim për ta përcjellë këtë pikë në Kuvend për 

shqyrtim të mëtejshëm. Kush është Pro-? Kundër, Abstenim. Miratohet. 

- Propozim-Vendim për bartjen e rezervave komunale, a do dikush për me marr fjalë. 

 

 



z.Uzair Hamza – Për këtë pikë jam i detyruar të njoftoj anëtarët e komisionit se shpërndarja 

është në përputhje me përqindjen prej 43%. Kjo ndarje është bazuar në regjistrimin e fundit. 

z. Miralem Rahte – Kalojmë me votim për ta përcjellë këtë pikë në Kuvend për shqyrtim të 

mëtejshëm. Kush është Pro-? Kundër, Abstenim. Miratohet. 

- Plani i punës DKA-së 2022/23, 

z.Nedzmidin Sejdilar – Nëse në seancën e fundit kemi pasur një plan pune për të gjitha drejtoritë, 

pse është e privilegjuar DKA-ja të na dorëzojë planin e saj të punës. Në seancën e fundit ai fajësoi 

sekretariatin se nuk e kishte përkthyer në kohë materialin dhe kuptova se kishte harruar ta 

dorëzonte atë material. Kërkoj që qeveria egzekutive të jetë më e azhure dhe të mos na nënçmoj 

para kuvendit. Në seancën e fundit kam thirrur edhe drejtorët e tjerë, të cilët as që u munduan të 

përgjigjeshin. 

z. Miralem Rahte – Kalojmë me votim për ta përcjellë këtë pikë në Kuvend për shqyrtim të 

mëtejshëm. Kush është Pro-? Kundër, Abstenim. Miratohet. 

 

Tačka III – Eventualno 

z.Nedzmidin Sejdilar –  Të nderuar, gjëja e parë shqetësuese që nga marrja e administratës nga 

ekzekutivi i ri, publikimi i fundit në gjuhën tonë të kuptueshme është që nga data 14.10.2021 në 

kohën e administrimit të Shabana Shabanit, që atëherë nuk është publikuar asgjë në gjuhën tonë. 

Edhe në hyrje të derës, njoftimet për pushime janë të publikuara vetëm në një gjuhë. Së dyti: në 

profilin zyrtar në FB që është në pronësi të komunës, i njëjti storie, postimi i fundit në gjuhën 

tonë të kuptueshme është që nga tetori, edhe ato në kohën e administrimit të Shabana Shabanit. 

Nuk më shqetëson kjo, por qytetarët protestojnë se nuk kuptojnë asgjë, as nuk e ndjejnë këtë 

komunë si të tyren. Deri vonë, kan kuptuar postime tani nuk kuptojn asgjë. Nuk i fajësoj 

qytetarët se nuk e dinë gjuhën shqipe, nuk mund t'i detyrojmë njerëzit e moshës 50-60 vjeç të 

mësojnë gjuhën. I kam kërkuar disa herë administratës dhe ekzekutivit që të mos e bëjnë këtë, 

por nuk kam gjetur mirëkuptim. Nga kjo foltore po dërgoj një ftesë zyrsë e komuniteteve lokale 

për të ndërmarrë hapa të caktuar në këtë drejtim. E pashë apelin e tij nëse ka apo jo boshnjakë 

dhe goranë nl komunë, por nuk e pashë të shprehej për këto çështje. Njerëzit jetojnë në panik, 

thonë se kemi menduar se PDK është më e keqja për ne, por ata që erdhën janë më keq, thonë 

ata. Që të përmbushet demokracia, respektoni Kushtetutën, ligjet dhe zgjidhini ato probleme. 

Unë vetëm kërkoj që ju të respektoni Kushtetuten e Republikës së Kosovës dhe ligjet e MAPL-

së. Merre praktikën e Halim Shemsidinit, nuk thëm për Salimin dhe Shabanin. Bëni gjithçka që 

ai bëri dhe ishte nga partia juaj. Pra, Njoftimi i projektit ReLoad për të njëjtin projekt ka qenë 

vetëm në gjuhën shqipe, që do të thotë se ju keni diskriminuar automatikisht 40% të qytetarëve të 

kësaj komune. Zëdhënësit i kam tërhequr vëmendjen që ai të publikojë postime në një gjuhë të 

arsyeshme për ne, më tha “kurrë”. Në menyr krejtësisht i pasjellshëm. Imagjinoni sikur njerëzit 

që unë përfaqësoj këtu të trajtohën në atë mënyrë, çfarë sigurie kanë qytetarët. Z. Hamza thotë se 

rezervat janë të ndara proporcionalisht, e pyes nëse e di që 70 mijë euro subvencione janë ndarë 

proporcionalisht. 



z. Miralem Rahte – Z. Nedzmidine, ju lutem përbaheni  pikës. Duhet të kishit dal kur të bëhej 

një diskutim për atë pikë për rezervave komunale. 

z.Nedzmidin Sejdilar – Si e dini se çfarë do të them, kjo është një hyrje në prezantimin tim të 

problemit, ju lutem më diktoni çfarë duhet të them, pse po më ndërpresni, më ndërpresni 

konceptin, kini pak durim, mos Më ndërprisni, unë do të them diçka dhe ju thjesht doni të më 

prishni storien. Jo, nuk mundesh. Unë nuk e di nëse Hamza e di se 70.000 që u janë dhënë 

klubeve sportive, në pjesën e Gore janë dhënë vetëm 5.000 euro. Është 43% apo vetëm 6%. Të 

paktën 35% të tjerë mungojnë. Pyes veten nëse ZKK-ja do të iniciojë diçka për këtë çështje. 

Çështjen dhe problemin me të cilin po përballet komuniteti im mund ta ngrej vetëm në një nivel 

më të lartë, duke kontaktuar ambasadat, organizatat ndërkombëtare, OSBE-në e të ngjashme, për 

të bërë presion mbi qeverinë e ekzegukite që të na japë atë që na takon. Vetë presidenti u 

deklarue në fushatë që të gjithë të jenë të barabartë, premtoi shumë. 

z.Uzair Hamza – Më vjen mirë që janë ngritur disa çështje që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me 

komunitetin pakicë dhe më vjen mirë që Nedzmidin, si delegat në Kuvend, po kujdeset për një 

çështje shumë kyçe për komunitetin, ajo është përdorimi i gjuhës dhe shpërndarja proporcionale 

e fondeve. Zyra për Komunitete dhe autoritetet ekzekutive janë të njohura mirë me problemet me 

të cilat ballafaqohet komuniteti dhe raportojnë rregullisht tek institucionet kompetente. 

Konstatuam se në situata të caktuara ka shkelje të të drejtave të komuniteteve, sidomos kur bëhet 

fjalë për mbishkrimet publike, pra nuk bëhet fjalë nëse dikush flet një gjuhë të kuptueshme apo 

të kuptueshme, por për respektimin e Kushtetutës dhe statutit të komunës. Në komunën e 

Dragashit, gjuhët zyrtare janë gjuha shqipe, boshnjake dhe serbe. Kështu zyra e komunitetit 

paralajmëron drejtoritë e institucionit që kanë nisur punën për respektimin e ligjit. Shpresojmë që 

në periudhën e ardhshme të gjejmë mirëkuptim, jo vetëm në institucionin tonë por edhe në 

institucionet ku nuk kemi kompetenca të drejtpërdrejtë. Zyra për Komunitete është përgjegjëse 

për investime kapitale, subvencionet jepen sipas kërkesës. Kemi probleme të caktuara lidhur me 

integrimin e komunitetit, një pjesë e komunitetit nuk është plotësisht e integruar në shoqërinë 

kosovare. Pra kemi një numër më të vogël klubesh që kanë aplikuar. Ndonjëherë është e 

nevojshme të motivojmë njerëzit që të aplikojnë në mënyrë që t'u japim atyre atë që u takon. 

  

z.Qamil Kolloni –  

 

z.Nedzmidin Sejdilar – Mua dhe qytetarëve nuk më intereson nëse ka apo jo staf. Ju 

personalisht deri tani jeni ankuar se ka nepotizëm në punësim dhe tani askush nuk do të punojë 

me ju. Ju hapni konkurse dhe askush nuk aplikon. Nuk më intereson nëse komuna ka përkthyes 

apo jo, nuk jam interesuar as më parë. Më interesojnë fakte konkrete. Ju keni 4 muaj në pushtet, 

pushteti ekzekutiv nuk ka përkthyer ende asnjë dokument. Përveç drejtorisë arsimit. Sa i përket 

subvencionit, ndoshta ne nga Gora donim që ai një aplikant të na merrte të gjitha paratë që na 

takojnë. Nëse 43% na takojnë, le të fokusohemi te futbolli. Si është tani, ju keni marrë vendimin 

për të dhënë 35 mijë euro për një klub dhe më pas 5, për të na verbuar sytë. Nëse 43% na përket 

neve, duhet të na jepni aq shumë. Ajo shkollë e futbollit është e rëndësishme për ne, për 



shembull. Turpi ishte që ai njeri erdhi për të bërë një foto me kryetarin. Duke u sjellë kështu jam 

i bindur se nuk do të arrini të merrni më shumë se 20 vota ne zgjedhje tjera. Dhe nëse filloni të 

bëni punoni ashtu siq duhet, unë do t'ju livdoj nga ky podium. Ne kishim një projekt ReLoad, 

askush nga komuniteti pakicë nuk ishte i informuar, se ata duhet të merrnin pjesë. Na hoqët 

automatikisht. Në fakt, me kete ju thatë, ju nuk bëni pjesë këtu. Pse, sepse njoftimi në faqen 

zyrtare nuk ishte postuar në gjuhën tonë të kuptueshme. Drejtori i Administratës na kërkoi falje 

që përkthyesi nuk ishte aty dhe nuk kishte përkthim. Dhe fakti që ka emblema të UNDP-së dhe të 

tjerëve dhe asnjë përkthim duket se nuk ka lidhje me logjikë. Njerëzit nuk e kuptonin, ndoshta 

donin me ardhe me marr pjesë. Nuk është personale, nëse e refuzon dikë më shumë se një herë, 

atëherë personi krijon një averzi nga institucionet. Herën e tretë që mund të shtroni tapetin e kuq, 

nuk do të vijë. Unë kërkoj prej jush vetëm atë që parashikon ligji. Nëse nuk keni përkthyes, keni 

kompani private që përkthejnë. Mendoj se komuna ka para për të paguar përkthimet. Një 

kontratë dhe u krye. Kuptimi është i rëndësishëm. Të mos fshihemi pas demagogjisë, por të 

fillojmë të punojmë. Ne nga Gora nuk jemi armiq të këtij shteti, ju e dini që jemi njerëz shumë të 

përgjegjshëm. Kur një njeri i joni kthehet nga diaspora, gjëja e parë që bën është të shlyejë të 

gjitha detyrimet dhe të shkojë në shtëpi. Ju lutemi na respektoni dhe na nderoni, nuk keni pse të 

na doni. As ne nuk ju duam dhe duhet të na doni. Dashuria nuk është e nevojshme mes njerëzve. 

Duhet mirëkuptim dhe respekt ndërsjellës. 

 

z. Miralem Rahte - 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 Komisioni për 

Komunitete. 

 

 

Kryesuesi i komitetit: Miralem Rahte 

___________________________ 

 

 

 


