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PROCESVERBALI 

 

 

Nga mbledhja e parë  e Komitetit për Politikë dhe Financa 

 

Të pranishëm ishin këta anëtarë të KPF-së: z. Anton Shala ,  Haxhi Sejdija, znj. Florentina Gjergjaj, z. 

Bekim Jupa , z. Fazli Hoxha, znj. Diana Qarkaxhia , znj. Hana Zeka, z. Bekim Ermeni, z. Agon 

Batusha. 

 

Të pranishëm të tjerë: Drejtoresha  znj. Saranda Hyseni,  Drejtori z. Shkëmbim Kastrati, Drejtori z. 

Shpat Nivokazi, përfaqësuesja e ZKKK-së znj. Pranvera Kershi, zyrtar për informim, përfaqësues të  

OSBE-së dhe të OJQ-ve, media lokale: TV Syri, Radio Gjakova, dhe media të shkruara.  

 

Mbledhjen e kryesoi Kryesuesi i Kuvendit të Komunës: z. Anton Shala  . 

 

Kryesuesi: Të nderuar anëtarë të pranishëm të Komitetit për Politikë dhe Financa sot do ta kemi 

mbledhjen e parë për vitin 2018 dhe të paren në këtë përbërje  me çka ju uroj punë të mbare dhe 

suksese gjatë këtij mandati  . 

Të pranishëm në këtë mbledhje janë: 9 , anëtarë, andaj meqë ekziston kuorumi po  fillojmë me 

mbledhjen.  

 

Për këtë mbledhje është propozuar rendi i ditës, sipas ftesës të cilën e keni marruar, a ka dikush ndonjë 

vërejtje apo sugjerim.  

 

z. Agon Batusha: Ne si Grup i Lëvizjes vetëvendosje kemi bërë një kërkesë për themelimin e tri 

komiteteve sektoriale në kuadër të kuvendit dhe këtu nuk janë si pikë  e rendit të ditës kërkoj që edhe 

ato të futen si pika të rendit të ditës .  

 

Kryesuesi: Ne e kemi shqyrtuar atë kërkesë dhe do të shikojmë që të bëjmë edhe themelimin e këtyre 

komiteteve mirëpo themelimi i komiteteve ka edhe koston andaj duhet të kemi kujdes dhe të kemi një 

harmonizim paraprak .  

 

znj. Diana Qarkaxija: Unë në pikën të ndryshme dua të diskutojmë për dy raporte mirëpo do të 

vazhdojmë në të ndryshme .  
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z. Bekim Ermeni: Unë kamë një kërkesë që për pika të rendit të ditë në kuvend ta kemi edhe një pikë 

shtesë mirëpo  do ta prezantoi në të ndryshme .  

 

Kryesuesi: E qes në votim miratimin e rendit të ditës sipas ftesës që e keni marrë, kush është: Për, 

Kundër, Abstenim. 

Nga anëtarët e pranishëm unanimisht u votua pro miratimit të rendit të ditës sipas ftesës që  e keni  

marrë .  

Pas votimit të bërë u miratua ky:  

 

R E N D  DITE 

 

1.Themelimi i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) në Komunën e Gjakovës  

2.Formimi i  Komisioni për Dhënien në Shfrytëzim të Pronës Komunale. 

3.Propozim për revokimin e vendimit të Kuvendit të Komunës së Gjakovës 01 nr.400-49405 i dt. 

25.11.2016  për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për qytetarët e Komunës së Gjakovës . 

4.Shqyrtimi i kërkesës së KFC “Vëllaznimi” për ndarjen e Subvencioneve. 

5.Shqyrtimi i kërkesës së z. Xhevdet Morina nga Fshati Rogovë për shndrimini e tokës Bujqësore 

në tokë Jo bujqësore . 

6.Shqyrtimi i kërkesës  së z. Abedin Gashi  nga fshati Ujz  për shndrimini e tokës Bujqësore në 

tokë Jo bujqësore . 

7.Shqyrtimi i kërkesës  së znj.  Faza Sadrija nga Fshati Ujz  për shndrimini e tokës Bujqësore në 

tokë Jo bujqësore. 

8.Shqyrtimi i kërkesës për formimin e Komitetit Komunal  për Shndërrimin e Tokës Bujqësore në 

Tokë jo Bujqësore . 

9.Plani Lokal i Veprimit për përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së 

Gjakovës  2018-2022. 

10. Të Ndryshme . 

 

1.Pika  e parë e rendit të ditës: Themelimi i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) në 

Komunën e Gjakovës 

 

Kryesuesi:  Ky është një obligim ligjor themelimi i KKSB-së me çka e keni edhe propozimin e 

Kryetarit të Komunës me përbërjen e këtij komiteti, materialet i keni marrë me kohë , përbërja është e 

caktuar me Udhëzim Administrativ se kush duhet të jetë anëtar i këtij këshilli, nga ajo që është 

propozuar në dokumente kemi një ndryshim tek përfaqësuesi i shëndetësisë që znj. Elsa Këpuska , 

është tërhequr dhe ka ardhur znj. Delvina Dobruna , ku tek kriteri i barazisë gjinore çdoherë po kemi 

probleme, andaj  E hapi diskutimin për këtë pikë të rendit të ditës.    

 

Znj. Dijana Qarkagjija: Në dokumentet e pre zanuar këtu kemi dy propozime te ndryshëm , pse ka 

ndodhur kjo . 

 

Kryesuesi: Kjo ka ndodhur sepse jemi te detyruar ta respektojmë kriterin e barazisë gjinore . 

 

Znj. Diana Qarkaxhia: Si dhe në udhëzimin Administrativ për Themelimin e KKSB-së kërkohet që 

të jetë anëtar Drejtori i Drejtorisë për Arsim dhe  ju e keni përpara një anëtar, si dhe tek OJQ me çfarë 

kriteri është përzgjedhur që të jetë përfaqësuese znj. Eranda Kumanova, e cila në të gjitha fushatat ka 

përkrahur Aleancën .  

 

Kryesuesi: Këto janë çështje teknike dhe do të rregullohet në bazë të udhëzimeve administrative që 

janë në fuqi . 

 

z. Bekim Jupa: Unë kamë vërejtje që edhe në mbledhjet  e  Kuvendit po hapet diskutimi para se te 

miratohet rendi i ditës, pajtona me parafolësen se Udhëzimi Administrativ është i vitit 2012 dhe kërkoj 
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që dokumentet e prezantuara të jenë mirë të përpunuara dhe mos të kemi këso  gabime, andaj propozoj 

që kjo pikë ët shtyhet për mbledhjen e radhës deri sa te harmonizohet propozime ligjet në fuqi . Sa i 

përket znj. Elza Këpuska  ka qenë përfaqësuese e Shëndetësisë kërkoj sqarime se kush e ka propozuar 

ose kush e ka ndërruar.  

 

Kryesuesi: Kjo pikë është obligim ligjor dhe duhet të  procedohet në Kuvend andaj nuk kemi arsye të 

shtyhet për mbledhjen e Kuvendit do të harmonizohet, ndërsa sa i përket propozimit të znj. Elza 

Këpuska është tërhequr nga ky propozim .  

 

Znj. Diana Qarkaxhia: Unë pajtohem që të jetë znj. Elza Këpuska  për këtë këshill sepse  mundet të 

jep kontribut, si dhe për OJQ-të është rrjeti i Organizatave që funksionon në nivel të komunës dhe 

duhet të merret pëlqimi i tyre e jo të kemi anime politike, dhe udhëzimi e parasheh që të kemi edhe 

përfaqësues të komunitetit me nevoja të veçanta, andaj propozoj që të kemi edhe përfaqësues nga ky 

komunitet.  

 

z. Agon Batusha: Me sa jam i njoftuar unë Bordi i OJQ-ve ka marrë vendim për OJQ-në  qe e 

përfaqëson znj. Eranda . 

 

Kryesuesi: Pasi që nuk ka diskutime e  qes në votim Themelimi i Këshillit Komunal për Siguri në 

Bashkësi (KKSB) në Komunën e Gjakovës. Kush është Për, Kundër , Abstenim  

Nga anëtarët e KPF-së  unanimisht u votua pro këtij propozimi dhe pas votimit u miratua ky ;  

 

P ë r f u n d i m 

 

I. Aprovohet kërkesa për Themelimin e  Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) në 

Komunën e Gjakovës . 

 

II. Propozim vendimi i Kryetarit të Komunës të përmirësohet me disa përfaqësues të ri dhe të jetë 

në Harmoni me Udhëzimin Administrativ për Themelimin e KKSB-së  

 

III. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 

 

2. Pika e dytë e rendit të ditës: Formimi i  Komisioni për Dhënien në Shfrytëzim të Pronës 

Komunale. 

 

Kryesuesi : Për  këtë pikë të rendit të ditës e kemi Formimi i  Komisioni për Dhënien në Shfrytëzim të 

Pronës Komunale, themelimi i këtij komision është i rregulluar me Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim 

të Pronës Komunale ku 3 anëtar janë nga Ekzekutivi i Komunës  3 anëtar nga Kuvendi i Komunës  

Dhe 1  nga Shoqëria Civile . 

 

Kryesuesi: E hapi diskutimin për këtë pikë.  

 

z. Bekim Ermeni: Përbërja  e këtij komisioni është e caktuar me ligj 3 anëtar  i propozon Kryqtari nga 

ekzekutivi një përfaqësues i Shoqërisë civile që e propozon kryetari dhe mbesin 3 anëtar nga  Kuvendi 

që në kushte normale duhet të jenë nga opozita .  

 

z. Berkim Jupa : Sa i përket anëtarëve të Kuvendit duhet të veprojmë në bazë të forcave politike që 

veprojnë në kuvend , dhe nuk mundemi të kemi këso ndarje përqafues të pozitës dhe të opozitë andaj 

mendoj se duhet të veprojmë në bazë të përbërjes së Kuvendit .  

Kryesuesi: Kryesuesi për shkak të përgjegjësive duhet të kemi anëtar të  partive në pushtet duke mos i 

anashkaluar subjektet opozitare , andaj unë e qes në votim që kjo pikë të kaloj në kuvend për shqyrtim 

dhe aty ti prezantojmë emrat dhe përbërjen e plotë të këtij komisioni .  
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Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 

 

P ë r f u n d i m 

I. Aprovohet kërkesa për Formimin e Komisionit për Dhënien në Shfrytëzim të Pronës Komunale   

 

II. Propozimet me emra për anëtar të këtij komisioni do të paraqiten në mbledhjen e Kuvendit 

sipas përbërjes që e cakton Ligji për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës 

Komunale . 

 

III. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 

 

3. Pika e tretë e rendit të ditës: Propozim për revokimin e vendimit të Kuvendit të Komunës së 

Gjakovës 01 nr.400-49405 i dt. 25.11.2016  për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për qytetarët e 

Komunës së Gjakovës,   

 

Kryesuesi: Për këtë pikë të rendit të ditës e kemi Propozim për revokimin e vendimit të Kuvendit të 

Komunës së Gjakovës 01 nr.400-49405 i dt. 25.11.2016  për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për 

qytetarët e Komunës së Gjakovës, ku për shkak të kostos së pa përballueshme të  Komunës dhe 

borxhit të grumbulluar  jemi të detyruar që ta shfuqizojmë vendimin për mbulimin e shpenzimit të 

varrimit për të gjithë qytetarët e komunës ës Gjakovës dhe të mbetet në fuqi vetëm vendimi për 

mbulimin e shpenzimeve të varrimit për qytetarët që janë nën asistencë sociale .  

Për sqarime më të plota e ftoj Drejtorin z. Shkumbim Kastrati që ta merr fjalën 

 

z. Shkumbim Kastrati : Kuvendi me dt. 23.09.2015 ka miratuar vendimin për mbulimin e 

shpenzimeve të varrimit për qytetarët e komunës ës Gjakovës që janë përfitues të skemës sociale, 

ndërsa me dt. 25.11.2016  kuvendi ka miratuar vendimin për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për 

të gjithë qytetarët e komunës ës Gjakovës në vlerë prej 180€, ndërsa problemi ka lindur se në vitin 

2016 janë planifilaur për mbulimin e kësaj shume vetëm 20.000€ dhe janë paguar vetëm 99 raste që 

shuma totale e pagesave ka qenë 17.820€ , mirëpo kur është planifikuar buxheti në vitin 2017 për vitin  

2018 nuk është bërë planifikimi dhe gjatë vitit 2017 janë grumbulluar diku 450 kërkesa në 2018 janë 

68 kërkesa dhe kërkesa të vitit 2016  janë  160 raste të pa  paguara që në total janë 687 kërkesa të pa 

paguara. Duke u nisua nga shënimet që kanë qenë në vitin 2017 për vitin 2018 ka qen dashur që të 

planifikohen mjete buxhetore nga DBF me propozim të Drejtorisë për Shërbime Publike minimumi 

200.000€  për këtë vit  sepse mbi 100.000€ kanë qenë  të grumbulluara nga viti i kaluar ndërsa duke i 

pasur parasysh këto probleme janë ndarë vetëm 20.000€ dhe janë 678 raste të pa kompozuara. Duke u 

ndodhur në këtë situatë të  pa lakmueshme financiare kryetari i Komunës  ka rekomanduar që të 

shfuqizohet ky vendim dhe të mbetet në fuqi vendimi  paraprak për kokëzimin e rasteve që gëzojnë 

asistencën sociale i dt.23.09.2015, dhe po ju njoftoj se edhe me revokimin e këtij vendimi kemi 

probleme sepse i kemi 126 .000€ borxh dhe nuk kemi mundësi që ta revokojmë retroaktiv ketë vendim 

por duhet të gjejmë një zgjidhje dhe të bëjmë këtë pagesë     

 

z. Bekim Ermeni: Subjekti im politik në parim jemi kundër revokimit të vendimeve që janë të 

freskëta e që kanë qenë të miratuarat me vullnetin e kuvendit , dhe është diçka tjetër menaxhimi i 

brendshëm i ekzekutivit dhe i sigurimit të mjeteve, sepse edhe nëse e revokojmë këtë vendim u tha 

edhe nga vet drejtori se nuk zgjidhet ky problem sepse kërkesat janë të deponuara ne kërkojmë që mos 

të revokohet por të vazhdohet ashtu siç ka qenë dhe të sigurohen këto pagesës.  

 

Znj. Diana Qarkaxhia : Ne jemi kundër revokimit të këtij vendimi arsyet janë të shumta dhe është e 

vërtet se ka persona që nuk kanë nevoje por i marrin këto mjete por është e vërtet se ka edhe persona 
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që nuk marrin asistencë sociale por janë në gjendje shumë të rëndë financiare. Drejtori ka qenë pjesë e 

ekzekutivit në planifikimin e buxhetit deri në qershor dhe ka qenë në ngjarje për këtë planifikim dhe 

mendoj se ka zgjidhje për ketë çështje edhe me rishikimin e mjeteve të bartura të pa shpenzuara nga 

vitit paraprak mund të ri destinohen . 

 

z. Shkëmbim Kasartrati: Planifikimi buxhetor i vitit 2018 nuk është bërë nga unë por nga znj. 

Kaltirna Biblekaj dhe ka qenë dashur të planifikohen në buxhet këto mjete që mos të gjendemi tani në 

këtë situatë . Kërkesa për revokim është që mos të  futemi edhe më shumë në obligime sepse 126.000€ 

jemi të detyruar ti paguajmë, sepse është turp të planifikohen 20.000€ kur e dimë se obligimet janë 

mbi 200.000€ pra faj është tek planifikimi . 

 

znj. Florentina Gjergjaj: Këto vendimet e freskëta që janë bërë para fushatës elektorale po shihet se 

në  çfarë  gjendje na kanë dërguar dhe në  çfarë kolapsi financiar na kanë dërguar ku jemi kampion i 

borxheve, andaj ne jemi pro revokimit të këtij vendimi  dhe të dalim nga ky kolaps financiar pastaj 

nëse kemi mundësi buxhetore të  vendosim sipas mundësive . 

 

z. Bekim Jupa : Mendoj se është jo e ndershme që sot të diskutojmë aq shumë për një çështje të 

ndjeshme siç është ky  propozim , ne si PDK kemi qen kundër miratimit të këtij buxheti edhe në 

Shtator kur është miratuar duke e parë se ka pasur mospërputhje jo vetëm në këtë kod buxhetor por do 

të ballafaqohemi edhe me probleme tjera , andaj pajtohemi që të revokohet ky vendim meqenëse 

komuna ka hyrë në borxhe të thella, andaj kërkoj që mos të bëjmë politik me këtë çështje të ndjeshme 

për qytetarët  . 

 

z. Agon Batusha: Ne si KPF e kemi mare vetëm propozimin pa ndonjë arsyeshmëri, dhe kur është 

mare ky vendim ka pasur kohë për me u planifikuar dhe me u parashikuar, dhe ky është një problem 

që është   bartur nga viti në vit . Ne po flasim për një problem financiar që u tha edhe nga Kryesuesi se 

Borxhet janë 13 milion për çka kërkojmë një raport që të jemi të njoftuar se saktësisht janë. Ne si 

Vetëvendosje jemi kundër revokimit total të vendimit por pajtohem që të kemi një periudhë kohore që 

të pezullohet dhe pastaj të aplikohet përsëri. 

 

Kryesuesi:  Dua ta potencoj se në atë kohë ne si subjekt kemi qenë kundër këtij vendimi sepse është 

me e nevojshme të dalim dhe ti shikojmë varrezat tona në çfarë gjendje janë , dhe shumica kanë qenë 

kundër por për shkak të afrimit të fushatës tani kanë nderuar qëndrim dhe kjo na ka dërguar në këtë 

gjendje .  

 

z. Fazli Hoxha: Ne si Subjekt jemi kundër revokimit të këtij vendimi dhe  kërkoj që ekzekutivi të 

gjejë format e pagesës së këtyre obligimeve në mënyrë që qytetarët mos të maltretohen me vonesa, pra 

ne kërkojmë që ky vendim të mbetet në fuqi dhe kërkoj nga kolegët që mos të votohet ky ndryshim.  

 

Znj. Florentina Gjergjaj: Ne jemi në një situatë ku kemi një buxhet të miratuar në mandatin e kaluar 

dhe kemi këtë problem që është e pa kuptim të thuhet gjendu menaxhoj kur bor4xhi i akumuluar dhe 

mungesa e mjeteve është shumë e madhe . 

 

Znj. Hana Zeka: Kjo shumë është e pa përballueshme por ka qenë dashur të planifikohen nga 

Drejtoria e shëndetësisë  dhe ka qenë më lehet e përballueshme, dhe nuk është problemi që borxhi 

është shumë i madhe se nuk janë paguar por planifikimi nuk ka qenë i duhur. 

 

z. Bekim Jupa : Ne sot këtu po diskutojmë për këtë vendim dhe këtë e vendos kuvendi por , kur të 

miratohet vendimi fillimisht duhet të shikohet kosto sepse asnjëri nga ne  nuk jemi kundër kësaj 

ndihem për qytetarët , mua me ka tmerruar  deklarimi i kryetarit se i kemi 13 milion borxhe kur  ish 

kryetarja 4 vite ka deklaruar se kemi gjetur borxhe dhe tani janë 13 milion sa do të gjej kryetari i 

ardhshëm , tani jemi në këtë situatë ku kemi të planifikuar 20.000€ ndërsa borxhi është 200,000€ hajde 



 6 

ta gjejmë një formulë që i eliminon këto borxhe, andaj meqenëse nuk i kemi mjetet e ndara mendoj se 

duhet të revokohet ky vendim dhe mos të krijojmë borxhe pa kufi .    

 

z. Shkëmbim Kastrati:  Kemi ehe një problem sepse nuk po kemi mundësi që të bëjë edhe 

shkarkimin e lëndëve ku janë mbi 600 lëndë që nuk kemi pasur mundësi se si ti shkarkoj këto lëndë , 

dhe si procedurë është shumë më e lehtë që  ti bëjë pagesat por nuk kemi mjete. 

 

Kryesuesi: Meqenëse nuk ka diskutime të tjera, e  qes në votim që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit  kush është për , kundër abstenim:  Nga anëtarët e pranishëm të KPF-

së unanimisht u  votua kështu 4 por , 5 kundër dhe 0 abstenim . Pas votimit të  bërë: 

Konstatohet se kjo pikë nuk u miratua : 

 

4. Pika e katërt e rendit të ditës: Shqyrtimi i kërkesës së KFC “Vëllaznimi” për ndarjen e 

Subvencioneve. 

 

Kryesuesi: Për këtë pikë të rendit të ditës e kemi kërkesën e KFC “Vëllaznimi” për ndarjen e 

Subvencioneve, për vitin 20018 me çka rregullorja Komunale për Ndarjen e Subvencioneve e 

parasheh që për vlerat më të larta se 15.000€ vendimin duhet të kaloj në Kuvendin e Komunës andaj e 

kemi sjellë sot para jush , prezent e kemi edhe Drejtoreshën e  DKRS-së znj. Saranda Hyesni të cilën e 

ftoj që ta merr fjalën .  

 

znj. Saranda Hyesei : Kjo është kërkesa e parë e DKRS-së në këtë mandat dhe ka të bëjë me 

kërkesën e KFC Vllaznimi për subvencionimin e këtij klubi , mënyra e ndarjes së subvencioneve është 

e rregulluar me Rregulloren Komunale dhe deri në shumën 15,000€ nuk ka nevojë të dërgohet në 

Kuvend por këtu kemi të bëjmë me një shumë më të lartë që bëhet fjalë me  shumën 45.000€ , andaj e 

kemi dërguar sot para jush . këto mjetet do të merren nga buxheti i DKRS-së kjo është  shumë e madhe 

për Buxhetin e DKRS-së mirëpo duke e pasur parasysh gjendjen e këtij klubi jemi detyruar që ti bëjmë 

një zgjidhje dhe pastaj do të mundohemi që me rishikim të Buxhetit të rritet shuma në këtë drejtori 

sepse do të kemi shumë vështirë me këto mjete të mbulohen komplet nevojat e kësaj drejtorie . 

 

Kryesuesi: E hapi diskutimin për këtë pikë.  

 

z. Agon Batusha: Parimisht jemi pro subvencionimit të Vallëzimit por duke e pasur parasysh këtë 

shumë kërkoj sqarime se a planifikohet që kjo shumë e mjeteve ti ndahet komplet sa është e paraparë 

në Kërkesë apo ka ndonjë shumë tjetër , si dhe si do të veprojmë me kërkesat e klubeve tjera që do të 

bëjnë kërkesa të tilla. Pajtona me znj. Saranda që këto mjete janë shumë për DKR-s, dhe duhet ti 

shtohet Buxheti kësaj drejtori. 

 

znj. Saranda Hyesei : Kërkesa jonë është urgjente për shkak të natyrës së kërkesës dhe gjendjes në të 

cilën ndodhet ky klub në bazë të dokumentacioneve të prezantuara  , andaj n e kemi vendosur që kjo 

shuma të jetë komplete që do të merret nga buxheti i DKRS-së dhe me rishikim do të bëjmë përpjekje 

që të shtohet buxheti i DKRS-së . 

 

z. Agon Batusha: A kanë dorëzuar raport për subvencionet nga  vitet e kaluara .  

 

znj. Saranda Hyseni : Raporti dorëzohet në financa për të gjitha linjat që janë subvencionuar me të 

gjitha faktuarat dhe  dokumentacionet e nevojshme .  

z. Bekim Ermeni: Pajtona me  propozimin se duhet të rritet buxheti i DKRS-së, si dhe kërkoj sqarime   

se çfarë statusi legal ka ky klub a është OJQ apo si është i regjistruar . Ne jemi që të mbështetet por  

dua të ndalemi tek çështja teknike, sepse në vitin e kaluar MEF ka  nxjerrë një rregullore për 

mbështetjen e këtyre OJQ-ve sipas procedurave , andaj  është mirë që të fillojmë menjëherë që të 

arrijmë me kohë . 
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znj. Saranda Hyseni: Ka statutin e OJQ-së Në atë rregullore janë të parapara  procedura tepër të 

komplikuara dhe nevojitet shumë kohë , mirëpo ne jemi konsultuar me Zyrën ligjore dhe  e kemi 

dërguar sot këtu që të kaloj përmes kuvendit pa kaluar në ato procedura.  

 

z Bekim Jupa: Ne jemi pro kësaj kërkese dhe që të mbështeten edhe klubet tjera të sportit por kam një 

pyetje , Kur të  miratohet kjo kërkesë nga Kuvendmi a përfundon mbështetja e këti klubi me këtë apo 

do të ndihmohet prapë brenda këtij viti.  

 

znj. Saranda Hysesni: Nëse kjo kërkesë miratohet në Kuvend për këtë vit nuk ka të drejtë që të 

mbështete më nga komuna me subvencione .  

 

znj. Dijana Qarkagjija: Në parim e mbështesim këtë kërkesë për mbështetjen e klubit Vllaznimi , 

mirëpo për mua është shqetësimi se do të penalizohën Klubet ose organizatat tjera kur e dimë numrin e 

tyre dhe shumën e mjeteve të parapara në buxhetin e DKRS-së . 

 

kryesuesi: Unë  edhe në të kaluarën kamë kërkuar që të rritet buxheti në DKRS jo vetëm në 

Subvencione por edhe në Mallra dhe Shërbime , andaj  ju falënderoj për kërkesat e juaja që të rritet 

fokusi në këtë drejtori, andaj kërkoj që të kompletohet ky dokumentacion për mbledhjen e kuvendit 

edhe me një kërkesë  të DKRS-së si dhe të kemi një arsyetim më të mirë në dokumente.  

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 

 

P ë r f u n d i m 

 

I. Aprovohet kërkesa e KFC “Vëllaznimi” për ndarjen e Subvencioneve për vitin 2018 . 

 

II. Për mbledhjen e Kuvendit DKRS duhet të  plotësoj dokumentacionin me kërkesë më të 

hollësishme për të gjitha elementet e kësaj kërkese .  

 

III. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 

 

5. pika e Pestë e rendit të ditës: Shqyrtimi i kërkesës së z. Xhevdet Morina nga Fshati Rogovë për 

shndrimini e tokës Bujqësore në tokë Jo bujqësore . 

 

Kryesuesi: Për këtë pik të rendit të ditës e kemi Shqyrtimi i kërkesës së z. Xhevdet Morina nga Fshati 

Rogovë për shndrimini e tokës Bujqësore në tokë Jo bujqësore, kërk4esë kjo e cila ka kaluar nëpër 

procedurat e nevojshme dhe është dërguar për shqyrtim në KPF, andaj e ftoj Drejtorin e Drejtorisë Për 

Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural z. Shpat Nivokazi që ta merr fjalën . 

 

z. Shpat Nivokazi : Në Udhëzim Administrativ caktohet procedurat e shndërrimit të Tokës Bujqësore 

në Jo Bujqësore , pasi që ta marrin pëlqimin nga Ministria , këto kërkesa  janë qe dy muaj në pritje dhe 

ju shkaktojnë probleme sepse pa vendimin e Kuvendit nuk munden ti marrin mjetet e ndara për 

ndërtimin e këtyre objekteve që i kanë përfituar nga Grandi Qeveritar .  

 

 z. Bekim Ermeni : Vonesa ka ndodhur për arsye se nuk ka funksionuar Kuvendi dhe jemi dakorduar 

në atë kohë që të ju lëshojmë një pëlqim në mënyrë që ata mos ti humbin grandet dhe tani është e 

nevojshme që të bëhet shndërrimi i tokës dhe të ju ndihmojmë këtyre fermerëve , dhe nuk ka  as një 

konteste .  
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z. Haxhi Sejdija: Kur kemi të bëjmë me këto kërkesa, a nevojitet që të merret pëlqimi nga banoret që 

jetojnë aty .  

 

Bekim Ermeni: Drejtoria e Bujqësisë e lëshon një Pëlqimi për shndërrimin e tokës ndërsa pëlqimet 

tjera janë të disa drejtorive siç janë DUMM, që mendoj se i kanë marrë ato pëlqime dhe janë 

përfunduar të gjitha procedurat , mendoj se kjo duhet të vijë si kërkesë për fuqizimin e drejtorisë 

paraprake  e jo të vije si pik e re, ose të shfuqizohet vendimi paraprak  .  

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 

 

P ë r f u n d i m 

I. Aprovohet kërkesa e z. Xhevdet Morina nga Fshati Rogovë për shndrimini e tokës Bujqësore 

në tokë Jo bujqësore . 

 

II. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 

6. Pika e Gjashtë e rendit të ditës : Shqyrtimi i kërkesës  së z. Abedin Gashi  nga fshati Ujz  për 

shndrimini e tokës Bujqësore në tokë Jo bujqësore . 

 

Kryesuesi: Edhe kjo kërkesë ka të bëjë me Shndërrimin e tokës Bujqësore në Jo bujqësore andaj, 

Drejtorin e Drejtorisë Për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural z. Shpat Nivokazi  e bërë prezantimin e 

kësaj pike  edhe në pikën paraprake nëse nuk keni diçka për me diskutuar po e kalojmë edhe këtë pikë  

. 

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 

P ë r f u n d i m 

 

I. Aprovohet kërkesa e z .Abedin Gashi nga Fshati Rogovë për shndrimini e tokës Bujqësore në 

tokë Jo bujqësore . 

 

II. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 

 

7 Pika  e shtatë e rendit të ditës Shqyrtimi i kërkesës  së znj.  Faza Sadrija nga Fshati Ujz  për 

shndrimini e tokës Bujqësore në tokë Jo bujqësore. 

 

Kryesuesi: Edhe kjo kërkesë sikurse dy pikat paraprake ka të  bëjë me Shndërrimin e tokës Bujqësore 

në Jo bujqësore . E hapi diskutimin për këtë pikë  

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori kët 

P ë r f u n d i m 

 

I. Aprovohet kërkesa e znj. Faza Sadrija nga fshati Ujz komuna e Gjakovës  për shndrimini e 

tokës Bujqësore në tokë Jo bujqësore . 

 

II. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

                Komunës . 
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8. Pika e tetë e rendit të ditës : Shqyrtimi i kërkesës për formimin e Komitetit Komunal  për 

Shndërrimin e Tokës Bujqësore në Tokë jo Bujqësore  

 

Kryesuesi: Kjo kërkesë është për formimin e Komitetit Komunal  për Shndërrimin e Tokës Bujqësore 

në Tokë jo Bujqësore , kjo është një domosdoshmëri sepse Kuvendi mblidhet një herë në muaj dhe 

këto kërkesa janë të afatëshme që mundet të shkaktoj  deri tek hupja e grandeve dhe projekteve ose 

donacioneve të ndryshme, andaj  Kuvendi ka mundësi që këtë kompetencë ta bartë në Komitetin e vete 

dhe ka qenë edhe në mandatin e kaluar dhe e ftoj  z. Shpat Nivokazi . 

 

z. Shpat Nivokazi: Themelimi i këtij komiteti është shumë i nevojshëm për  shkak të procedimi të 

lëndëve sipas kërkesës me kohë, mbledhjet e kuvendit mbhaen një herë në muaj dhe ka mundësi që 

fermerët ti humbin donacionet për shkak të kësaj kohe andaj  kërkoj miratimin e këtij komiteti.    

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 

 

P ë r f u n d i m 

I. Aprovohet kërkesa  për formimin e Komitetit Komunal  për Shndërrimin e Tokës Bujqësore në 

Tokë jo Bujqësore 

 

II. Ky përfundim të përcillet për diskutim në mbledhjen e radhës të Kuvendit  të  

Komunës ku do të prezantohet dhe miratohet edhe përbërja e këtij komiteti  . 

 

9. Pika e nëntë e rendit të ditës : Plani Lokal i Veprimit për përfshirjen e Komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Gjakovës  2018-2022 

 

Kryesuesi: për këtë pikë të rendit të ditës e kemi shqyrtimin e Planit Lokal i Veprimit për përfshirjen e 

Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Gjakovës  2018-2022, andaj e ftoj 

Përfaqësuesen e Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim znj. Pranvera Kershi  që të merr fjalën .  

 

 znj. Pranvera Kershi: Ky plan është në vazhdimësi e Planit  2012-2015, procesi i hartimit  të këtij 

plani i ka kaluar disa faza që janë të parapara sipas ligjeve është bërë diskutimi publik dhe  janë kryer 

të gjitha procedurat , në kuadër të këtij plani janë 4 fusha , që janë ; fusha e arsimit , punësimi dhe 

mirëqenia sociale shëndetësia dhe banimi. Sa i përket kostos  për implementimin e këtij plani edhe në 

vitet e kaluara shumica e aktiviteteve të parapara  mbulohen nga institucionet qendrore sepse është në 

kuadër të strategjisë kombëtare të integrimit të Komuniteteve RAE .  

 

znj. Florentina Gjergjaj: Tek  aktivitetet e braktisjes së arsimit  nga nxënësit e këtyre komuniteteve , 

sepse shumica e braktisjeve bëhen nga nxënësit e këtyre komiteteve andaj dua   të njoftohem për hapat 

konkret që janë të parapara në këtë plan, sepse këtu thuhet janë shumë aktivitete të parapara  .  

 

znj. Pranvera Kershi: Këto aktivitete janë të planifikuara dhe janë në kuadër të Strategjisë 

Kombëtare për çka me e informuar është drejtoria e Arsimit .  

 

znj. Diana Qarkaxhia: Ky projekt bazohet në Planin Strategjik 2017 -2021 në nivel të përgjithshëm , 

dhe planifikojnë dhe destinojnë mjete , Për çdo vit Ministria e arsimit ndan mjete në formë bursave për 

të gjithë nxënësit që dëshirojnë të vazhdojnë  mësimet , dhe ka pasur suksese.  

 

Kryesuesi: Meqenëse  nuk ka diskutime e qes në votim  që kjo pikë të kaloj për diskutim në 

Mbledhjen e radhë së Kuvendit, Nga anëtarët e pranishëm të KPF-së unanimisht u votua pro. Pas 

votimit të  bërë, Komiteti nxori këtë: 
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10 pika e dhjetë e rendit të ditës ; Të ndryshme  

 

Kryesuesi: A ka dikush ndonjë diskutim lidhur me këtë pikë të rendit ët ditës .  

 

z. Bekim Ermeni: Unë propozoj që për mbledhjen e Kuvendit ti kemi edhe dy pika të rendit të ditës 

njëra ka të bëjë me Planin e Punës së Kuvendit për vitin 2018 që të kemi një planë se si do të punohet 

gjatë këtij viti dhe pika tjetër ka të bëjë me Planin e punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisjes 

komunale për këtë vite si do të punoj cilat janë projektet cilat janë prioritetet skema e Subvencioneve 

dhe kur planifikohen të kryhen  . 

 

Kryesuesi: Për të dyja pikat  nuk kemi mundësi për këtë mbledhje por së shpejti do të kemi takime me 

DEMO-s dhe do të hartojmë një Plan të Punesë Kuvendit dhe besoj se për mbledhjen e tjetër të radhës 

do të prezantojmë para jush , sa i përket Planit të Punës ës Ekzekutivit do ta diskutojmë me Kryetarin 

dhe shohim se si do të veprojmë . 

  

z. Agon Batusha: Në mbledhjen e fundit  kryetari ka premtuar se do të na prezanton raportin financiar 

sidomos pasqyrën e borxheve që kanë mbetur nga qeverisja e kaluar . 

 

znj. Hana Zeka:  Kërkojmë që në mbledhjen e radhës së Kuvendit të prezantohet raporti mbi borxhet 

që janë trashëguar me të gjitha faktuarat dhe argumentet e këtij Borxhi.  

 

Znj. Diana Qarkaxhia: Kërkoj që të na dërgohet një raport lidhur me punën e komisionit për Strehim  

që nga dita e themelimit dhe të prezantohet e gjithë puna që është bërë në këtë komision  

 

Kryesuesi: Ky komision ka vepruar në  mandatin e kaluar dhe  ne nuk mundemi që të veprojmë ashtu 

shpejt e shpejt për shkak të kërkesave tuaja sepse e keni pasur mundësi edhe më herët e jo tani në këtë 

fillim të punës sonë, ku ju 4 vite nuk keni qen në gjendje me hulumtuar dhe me vepruar. 

 

z. Bekim Ermeni : Unë kamë një pyetje se për këto kërkesat që sapo i parashtrova a duhet të hedhen 

në votim për mbledhjen e radhës apo si duhet të veprohet .  

 

Kryesuesi:  Mbledhja e Kuvendit do të thirret nesër dhe ne nuk kemi mundësi që për këtë mbledhje të 

fusim në rend dite edhe këtë kërkesë sepse është teknikisht e pa mundur , ndërsa për raporti e Kryetari 

. 

z. Bekim Jupa : Për çështje të banimit social, sepse në të gjitha mbledhjet e Kuvendit është diskutuar 

për ketë temë , andaj ne duhet të kemi një pasqyre reale për këtë çështje  kush  është anëtar i këtij 

komisioni , kush ka përfituar. Sa mi përket kërkesave është mirë që të bëhet në emër të grupit dhe ti 

drejtohen Kryesuesit për pikat e rendit të ditës . 

 

Kryesuesi: Meqenëse nuk ka diskutime të tjera ju njoftoj se mbledhje e radhës së Kuvendit do të jetë 

me dt. 23.02.2018.   

 

Mbledhja u shpall e mbyllur në ora 11:45 

 

 

 

Procesmbajtës,                                     .                               Kryesuesi i Kuvendit të Komunës  

____________                                                                           __________________ 

Burim Bajrami                                                                                  z. Anton Shala  


