
                  
 

 

 Republika e Kosovës / Republic of Kosova 
Komuna - Municipality 

Hani i Elezit 
 

 
    

                                                                                                  01/Nr.968/2021                                     
                         
                                         
    

 

 

 
 
 
Me anë të kësaj shkrese ju përcjellim raportin e punës së kuvendit të 

komunës për vitin 2020 
 
 
 
 
 
 
Me respekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 08.02.2021 

PËR: Komitetin për Politik e Financa dhe Kuvendin e Komunës. 
NGA: Kryesuesi i Kuvendit të Komunës   

      MSc. Qamush Brava 
LËNDA:  Shkresë përcjellëse: Raporti i Punës së Kuvendit të Komunës për 

vitin 2020 



 
 
Kuvendi i komunës gjatë vitit 2020 ka planifikuar që t’i mbajë dymbëdhjetë mbledhje. Gjatë 
vitit 2020 ka mbajtur gjithsej dhjetë  mbledhje të rregullta dhe dy mbledhje të 
jashtëzakonshme për shkak të pandemisë kovid-19.  Mbledhjet e kuvendit vazhdimisht janë 
monitoruar nga monitoruesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Vlen të 
theksohet se në bazë të monitorimit nga përfaqësuesit e  Ministrisë së Administrimit të 
Pushtetit Lokal gjatë vitit 2020   vetëm një rregullore i është kthyer kuvendit të komunës për 
rishqyrtim (Rregullorja për  taksa komunale për vitin 2020), kurse  të gjitha vendimet  tjera 
që janë marr në kuvendin e komunës  kanë qenë në përputhshmëri me ligjin.  Gjithashtu 
mbledhjet janë monitoruar edhe nga OSBE,  përfaqësues të OJQ-ve, përfaqësues të 
këshillave të fshatrave. Vlen të theksohet se transparenca ka qenë e nivelit mjaft të mirë pasi 
që mbledhja është thirr me kohë dhe është publikuar në tabelën e shpalljeve.  
 
Bashkëpunimi me kryetarin e komunës dhe me ekzekutivin ka qenë i nivelit shumë të mirë. 
 
Mbledhjet e kuvendit të komunës vazhdimisht  sipas rregullores së punës ju ka parapari 
mbledhja e Komitetit për Politik dhe Financa në të cilat mbledhje në shumicën e rasteve 
jemi dakorduar unanimisht për pikat  e rendit të punës për kuvend. 
Punën e kuvendit të komunës gjatë këtij viti  e ka përcjell një frymë e bashkëpunimit si me 
pozitën  ashtu edhe me opozitën por vlen të theksohet se   kuvendi i komunës në vitin 2020  
ka miratuar  buxhetin për vitin 2021. 
 
Mbledhjet e kuvendit kanë qenë të hapura për publikun  por edhe pse vazhdimisht i kemi 
njoftuar qytetarët për një të drejtë të tyre për pjesëmarrje,  kemi pas raste ku qytetarët  kanë 
marr pjesë në punën e kuvendit. Na mbetet për detyrë që në vitin 2021 t’i inkurajojmë 
qytetarët që të marrin pjesë në punimet e kuvendit. 
 
Kuvendi i komunës gjatë vitit 2020  ka miratuar    5  rregullore dhe  37  vendime, që në 
krahasim me vitin e kaluar ku kuvendi i komunës ka miratuar 42 vendime dhe 4 rregullore.  
Kuvendi i komunës ka miratuar deklaratë për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së, e në këtë rast 
në mbështetje të krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 
 
Në vazhdim kemi paraqitur në formë tabelare të gjitha mbledhjet e kuvendit  me pikat e 
rendit të punës vendimet dhe rregulloret e miratuara. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nr. MBLEDHJET E 
RREGULLTA TË 
MBAJTURA SIPAS 
PLANIT TË PUNËS 
PËR VITIN 2020 

 
RENDI I PUNËS PËR MBLEDHJET E MBAJTURA PËR VITIN  2020 

VENDIMET DHE 
RREGULLORET TË CILAT I 
KA MIRATUAR KUVENDI I 
KOMUNËS PËR VITIN 2020 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Mbledhja e parë 
e mbajtur me 
datë:     
30.01.2020 
 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Miratimi i propozim  vendimit  për ndarjen e mjeteve 

financiare me rastin e termetit në Republikën e Shqipërisë. 
3. Miratimi i  propozim  vendimit  për ndarjen e mjeteve 

financiare për bursa për studentë në komunën e Hanit të 
Elezit për vitin akademik 2019/2020. 

4. Miratimi i  planit të punës së komitetit për komunitete për 
vitin 2020. 

5. Miratimi i  planit të punës së tri komiteteve  konsultative 
për vitin 2020. 

6. Miratimi i  planit të punës së këshillave të fshatrave për 
vitin 2020. 

7. Shqyrtimi i informatës mbi veprimtarit afariste. 
8. Miratimi i  propozim  vendimit   për formimin e komisionit 

përzgjedhës për drejtor të Shkollës Fillore të Mesme të 
Ulët “Ilaz Thaçi” në Han të Eezit. 

9. Të ndryshme. 
 

1.Vendim për propozim  
vendimit  për ndarjen e 
mjeteve financiare me 
rastin e termetit në 
Republikën e 
Shqipërisë. 
 
2.Vendim për vendimit  
për ndarjen e mjeteve 
financiare për bursa për 
studentë në komunën e 
Hanit të Elezit për vitin 
akademik 2019/2020. 
 
3.Vendim për planit të 
punës së komitetit për 
komunitete për vitin 2020. 
4.Vendim për planit të 
punës së tri komiteteve  
konsultative për vitin 2020 
5.Vendim për planit të 
punës së këshillave të 
fshatrave për vitin 2020. 
 
6. Vendim për formimin e 
komisionit përzgjedhës për 
drejtor të Shkollës Fillore të 
Mesme të Ulët “Ilaz Thaçi” 
në Han të Eezit. 
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Mbledhja e dytë 
e mbajtur me 
datë: 27.02.2020 
 

 
 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i informatës mbi raportin e punës së kryetarit të 

komunës për vitin 2019. 
3. Miratimi i  raportit të shpenzimeve buxhetore për vitin 

2019. 
4. Miratimi i  propozim vendimit për rritjen e buxhetit nga të 

hyrat vetanake për vitin 2019. 
5. Miratimi i  propozim  vendimit për bartjen (rialokimi) e 

buxhetit të pashpenzuar nga viti i kaluar në vitin aktual. 
6. Miratimi i  propozim  vendimit për miratim dhe realizimi 

të projektit kapital “Kanali i mbyllur për ujërat atmosferike 
“ Seqishtë. 

7. Miratimi i raportit të punës së kuvendit të komunës për 
vitin 2019. 

8. Informatë mbi raportin  vjetor 2019 të NPL Pastrimi Sh.A. 
9. Të ndryshme. 

 
7.Vendim. Vendim për 
raportit të shpenzimeve 
buxhetore për vitin 
2019. 
8.Vendim për rritjen e 
buxhetit nga të hyrat 
vetanake për vitin 2019. 
 9.Vendim për  bartjen 
(rialokimi) e buxhetit të 
pashpenzuar nga viti i 
kaluar në vitin aktual. 
10. Vendim për  
miratim dhe realizimi të 
projektit kapital “Kanali 
i mbyllur për ujërat 
atmosferike “ Seqishtë. 



 11.Vendim për   raportit 
të punës së kuvendit të 
komunës për vitin 2019. 
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Mbledhja e tretë 
e mbajtur me 
datë: 28.05.2020 
 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën 

e Hanit të Elezit. 
3. Miratimi i planit të punës së komitetit konsultativ 

për persona me aftësi të kufizuara për vitin 2020. 
4. Miratimi i  raportit të punës së komitetit për 

komunitete për vitin  2019. 
5. Miratimi i  raportit të punës së tri komiteteve 

konsultative  për vitin  2019. 
6. Njoftim për aktivitetet e këshillit komunal për  siguri 

në bashkësi për vitin 2019. 
7. Njoftimit  për aktivitetet  e këshillave të fshatrave të 

komunës së Hanit të Elezit për vitin 2019. 
8. Miratimi i raportit  të shpenzimeve  buxhetore për 

periudhën Janar – Mars 2020. 
9. Shqyrtimi i raportit periodik lidhur me progresin e 

zbatimit të rekomandimeve  të auditorit. 
10. Shqyrtimi i informatës  për  ndarjen e bursave. 
11. Shqyrtimi i informatës  mbi raportin financiar për   

tre  mujorin e N.P.L “Pastrimi” sh.a. 
12. Të ndryshme. 

 

12.Vendim i planit të 
punës së komitetit 
konsultativ për persona 
me aftësi të kufizuara 
për vitin 2020. 
13. Vendim për raportin  
e punës së komitetit për 
komunitete për vitin  
2019. 
14.Vendim për  raportin 
e punës së tri 
komiteteve konsultative  
për vitin  2019. 
15. Vendim për i 
raportit  të shpenzimeve  
buxhetore për periudhën 
Janar – Mars 2020. 
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Mbledhja e 
katërt e mbajtur 
me datë:  
30.06.2020 
 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në 

Komunën e Hanit të Elezit. 
3. Miratimi  i korniza afatmesme buxhetore 2021-

2023. 
4. Shqyrtimi i informatës  për  sektorin e 

emergjencave. 
5. Shqyrtimi i informatës mbi procesin e trajtimit të 

ndërtimeve pa leje dhe legalizimin e tyre. 
6. Të ndryshme. 

 

 
16.Vendim i kornizave 
afatmesme buxhetore 
2021-2023. 
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Mbledhja e pestë 
e mbajtur me 
datë: 14.07.2020 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e 
kaluar. 

2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në 
Komunën e Hanit të Elezit. 

3. Miratimi i raportit të  shpenzimeve  buxhetore 
për periudhën  Janar – Qershor 2020. 

4. Shqyrtimi i raportit të auditimit të brendshëm i 
Komunës së Hanit të Elezit. 

5. Shqyrtimi i planit të veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të auditimit të brendshëm nga 
komuna e Hanit të Elezit. 

6. Themelimi i grupit punues për hartimin e planit 
të punës së kuvendit të Komunës për vitin 2021. 

7. Shqyrtimi i informatës  mbi raportin financiar 
për gjashtë mujorin  e N.P.L “Pastrimi” sh.a. 

8. Njoftim  për aktivitetet e këshillit komunal për  
siguri në bashkësi për gjashtë mujorin e vitit 
2020. 

9. Të ndryshme.  
 

 
 
 
17.Vendim për raportin 
e shpenzimeve  
buxhetore për periudhën  
Janar – Qershor 2020. 
 
 
18.Vendim për 
themelimin e grupit 
punues për hartimin e 
planit të punës së 
kuvendit të Komunës 
për vitin 2021. 
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Mbledhja e 
gjashtë e 
mbajtur me datë: 
31.08.2020 
 

 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën e 

Hanit të Elezit. 
3. Shqyrtimi i informatës mbi raportin e punës së  

kryetarit të komunës për periudhën Janar - Qershor  
2020. 

4. Miratimi i propozim vendimit për rialokim dhe transfer 
të mjeteve  në kategorinë ekonomike shpenzime 
kapitale , mallra dhe shërbime dhe rezerva. 

5. Miratimi i propozim vendimit për themelimin e 
komisionit për zgjedhjen e këshillave lokale në 
Komunën e Hanit të Elezit. 

6. Shqyrtimi i propozim rregullores për fillimin dhe 
mbarimin e orarit të punës të subjekteve afariste në 
territorin e komunës së Hanit të Elezit. 

7. Shqyrtimi i rregullores për taksa, tarifa dhe gjoba 
komunale për vitin 2021. 

8. Miratimi i propozim vendimit për plotësim ndryshimin 
e rregullores për ndarjen e subvencioneve. 

9. Miratimi i propozim vendimit për  themelimin e 
Institucionit parashkollorë. 

10. Shqyrtimi i informatës mbi suksesin e arritur të 
nxënësve në SHFMU dhe SHML në fund të 
gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2019-2020. 

11. Shqyrtimi i informatës për korrje shirjet. 
12. Të ndryshme.  

 

 
 
19.Vendim për rialokim 
dhe transfer të mjeteve  
në kategorinë 
ekonomike shpenzime 
kapitale , mallra dhe 
shërbime dhe rezerva. 
 
 
20. Vendim për  
themelimin e komisionit 
për zgjedhjen e 
këshillave lokale në 
Komunën e Hanit të 
Elezit. 
 
 
21.Rregullore për taksa, 
tarifa dhe gjoba 
komunale për vitin 
2021. 
 
 
22.Vendim për  plotësim 
ndryshimin e rregullores 
për ndarjen e 
subvencioneve. 
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Mbledhja e  
shtatë e mbajtur 
me datë: 
30.09.2020 
 

 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën e 

Hanit të Elezit. 
3. Miratimi i buxheti të komunës për vitin 2021 dhe 

parashikimet buxhetore për vitin 2022-2023. 
4. Miratimi i planit të punës së kuvendit të komunës për vitin 

2021. 
5. Miratimi i  propozim rregullores për fillimin dhe mbarimin 

e orarit të punës të subjekteve afariste në territorin e 
komunës së Hanit të Elezit. 

6. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare të 
komunës së Hanit të Elezit për vitin 2019. 

7. Shqyrtimi i planit të veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të auditimit për vitin 2019. 

8. Shqyrtimi i raportit për vlerësimin e performances së 
Komunës për vitin 2019. 

9. Shqyrtimi i informatës mbi fillimin e vitit të ri shkollor 
2020/2021. 

10. Miratimi i kërkesës e z.Sulejman Doshlaku për ndërrim 
destinim të pronës. 

11. Të ndryshme.  
 

 
23. Vendim për  buxhetin 
e komunës për vitin 
2021 dhe parashikimet 
buxhetore për vitin 
2022-2023. 
 
24.Vendim për   planin 
e punës së kuvendit të 
komunës për vitin 2021. 
 
25.Miratimi i  rregullores 
për fillimin dhe mbarimin e 
orarit të punës të subjekteve 
afariste në territorin e 
komunës së Hanit të Elezit. 
 
26.Vendim për ndërrim 
destinim të pronës. 
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Mbledhja e tetë 
e mbajtur me 
datë: 29.10.2020 
 

 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën e 

Hanit të Elezit. 
3. Miratimi i raportit  të shpenzimeve buxhetore për 

periudhën  Janar   – Shtator 2020. 
4. Miratimi i propozim vendimit për caktimin e normave 

tatimore për tatim në pronën e paluajtshme të komunës së 
Hanit të Elezit për vitin 2021. 

5. Miratimi i  plotësim ndryshimit të rregullores për taksa 
komunale. 

6. Shqyrtimi i raportit  periodik  lidhur me progresin e 
zbatimit të rekomandimeve  të auditorit. 

7. Shqyrtimi i raportit mbi suksesin e arritur në fund të vitit 
shkollor  2019/2020. 

8. Miratimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve 
financiare për NPL “Pastrimi” sh.a. 

9. Miratimi i planit të biznesit të N.P.L “Pastrimi” sh.a për 
vitin 2021. 

10. Shqyrtimi  i  informatës  mbi raportin financiar për  nëntë 
mujorin e N.P.L  “Pastrimi” sh.a. 

11. Të ndryshme.  
 

27.Vendim për  raportin  e 
shpenzimeve buxhetore për 
periudhën  Janar   – Shtator 
2020. 
 
28.Vendim për caktimin 
e normave tatimore për 
tatim në pronën e 
paluajtshme të komunës 
së Hanit të Elezit për 
vitin 2021. 
 
29.Vendim për planin e 
biznesit të N.P.L “Pastrimi” 
sh.a për vitin 2021. 
 
30.Miratimi i  plotësim 
ndryshimit të rregullores për 
taksa komunale. 
  
31.Vendim për ndarjen e 
mjeteve financiare për NPL 
“Pastrimi” sh.a. 
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Mbledhja e 
nëntë e mbajtur 
me datë: 
26.11.2020 

 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën e 

Hanit të Elezit. 
3. Plotësimi i Komitetit për Komunitete  si komitet obligativ  

në komunën e Hanit të Elezit. 
4. Miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit 

për përzgjedhjen e drejtor/esh në Institucionin 
Parashkollor, Hani i Elezit. 

5. Shqyrtimi i draft rregullores për përcaktimin e procedurave 
të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së 
paluajtshme të Komunës. 

6. Shqyrtimi i draft rregullores për përkujdesjen dhe 
mbrojtjen e fëmijës. 

7. Shqyrtimi i informatës  mbi gjendjen në shëndetësi. 
8. Shqyrtimi i informatës  mbi ndarjen e subvencioneve në 

bujqësi. 
9. Propozim vendim për transfere të mjeteve në kategorinë ekonomike 

paga dhe shtesa për vitin 2020.  
10. Të ndryshme.  
 

 
32. Plotësimi i Komitetit 
për Komunitete  si 
komitet obligativ  në 
komunën e Hanit të 
Elezit. 
 
33. Vendim për 
formimin e komisionit 
për përzgjedhjen e 
drejtor/esh në 
Institucionin 
Parashkollor, Hani i 
Elezit. 
34.Vendim për transfere 
të mjeteve në kategorinë 
ekonomike paga dhe shtesa 
për vitin 2020. 
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Mbledhja e 
dhjetë e mbajtur 
me datë: 
29.12.2020 

 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 
2. Shqyrtimi i gjendjes rreth koronavirusit në Komunën e 

Hanit të Elezit. 
3. Miratimi i planit të punës së ekzekutivit të komunës  për 

vitin 2021. 
4. Miratimi i planit të punës së këshillit komunal për  siguri 

në bashkësi 2021. 
5. Miratimi i kërkesës së z.Avdi Dernjani për ndërrim 

destinim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore.  
6. Miratimi i propozim vendimit për pagesën e shujtës për të 

gjithë të punësuarit në administratën e komunës. 
7. Miratimi i draft rregullores për përcaktimin e procedurave 

të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së 
paluajtshme të Komunës. 

8. Miratimi i draft rregullores për përkujdesjen dhe mbrojtjen 
e fëmijës. 

9. Të ndryshme.  
 

35. Vendim për planin e 
punës së ekzekutivit të 
komunës  për vitin 
2021. 
  
36.Vendim për  planit të 
punës së këshillit komunal 
për  siguri në bashkësi 2021. 
 
37.Vendim për  ndërrim 
destinim të tokës bujqësore 
në tokë ndërtimore. 
38.Vendim për   pagesën 
e shujtës për të gjithë të 
punësuarit në administratën e 
komunës. 
39.Miratimi i  rregullores 
për përcaktimin e 
procedurave të dhënies në 
shfrytëzim më pak se një vit 
të pronës së paluajtshme të 
Komunës. 
40. Miratimi i   rregullores 
për përkujdesjen dhe 
mbrojtjen e fëmijës. 
 



                MBLEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR VITIN 2020 
 

Nr. MBLEDHJET E 
JASHTËZAKONSHME 
PËR VITIN 2020 

 
RENDI I PUNËS PËR MBLEDHJET E 
JASHTËZAKONSHME  PËR VITIN  2020 

VENDIMET E MIRATUARA PËR VITIN 2020 

1 Mbledhja e parë e 
mbajtur me datë: 
07.04.2020 
 

1. Shqyrtimi i gjendjes rreth 
koronavirusit në Komunën e 
Hanit të Elezit. 

 

1. Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për 
menaxhimin e situatës emergjente  të krijuar 
nga pandemia kovid-19 
  

2 Mbledhja e dytë e 
mbajtur me datë: 
30.04.2020   
 

1. Miratimi i propozim vendimit 
për lirimin nga taksat  për 
ushtrimin e veprimtarive 
afariste  për tre muaj dhe 
lirimi nga pagesa e qirasë për 
shfrytëzimin e pronës 
komunale për gjashtë muaj. 

 

1. Vendimit për lirimin nga taksat  për 
ushtrimin e veprimtarive afariste  për tre muaj 
dhe lirimi nga pagesa e qirasë për shfrytëzimin 
e pronës komunale për gjashtë muaj. 
 

 


