
             

 

REPUBLIKA E KOSOVËS                                                            KOMUNA E LIPJANIT 

REPUBLIKA KOSOVA                                                                  OPŠTINA LIPLJAN 

REPUBLIC OF KOSOVA                                                              MUNICIPALITY OF LIPJAN 
 

 

E K S T R A K T 

 

Nga procesverbali i mbledhjes së 30-të të KPF-sё të KK së Lipjanit mbajtur, më 

15.03.2021, në sallën e kuvendit, me fillim në ora 1300  

 

Në mbledhje prezentuan: 

1. Daut Azemi, Kryesues  
2. Hyra Bytyçi, anëtare  
3. Lumturije Bytyqi-Hasani 
4. Albulena Kelmendi, anëtare 
5. Ukë Kryeziu, anëtar 
6. Afrim Miftari, anëtar 
7. Fehmi Rexhepi, anëtar 

 

Të tjerë prezent: 

 

1. Emina Rexhiq,DPU 
2. Latif Ramadani, DBF 
3. Merita Bytyqi,DSH 
4. Elmaze Behluli,DKA 
5. Anila Reqica-Llugiqi,DKRS 
6.  

 

Procesverbalin nga kjo mbledhje e mbajti  Behar Aliu.   

 

 Kryesuesi i KPF-së Daut Azemi, pasi përshëndeti të pranishmit tha rendin e 

ditës e keni marrë dhe të njëjtin e lexoi në vazhdim. 

 

REND  DITE 

 

1. Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e 29-të e KPF-së. 



2. Propozim  Vendim  për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Lipjanit,  
të vitit  2019 dhe 2020, në vitin 2021. 

3. Informatë nga Drejtorati për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale rreth 
situatës me Pandeminë Covid-19 në Komunen e Lipjanit. 

4. Raporti vjetor Janar-Dhjetor 2020 i punës së Zyrës së Kryetarit dhe 
Drejtorateve Komunale. 

5. Propozim Vendim  për caktimin e lokacioneve për vendosjen e shtatoreve 
për dëshmorët  dhe veprimtarët e kombit. 

6. Propozim  Rregullore  për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për 
varrezat,ofrimin  e shërbimeve të varrimit, rregullimin dhe mirëmbajtjen e tyre 
15NR.011-71878  e datës 27.11.2018. 

7. Propozim Vendim për subvencionimin e shpenzimeve për  shërbimet e 
varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në teritorin e Komunës 
së Lipjanit. 

8. Propozim Rregullore mbi taksën administrative për leje ndërtimore, leje 
rrënimi dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës. 

9. Propozim Vendim për formimin e komisionit përzgjedhës për përzgjedhjen e 
Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në institucionet  publike edukativo- 
arsimore të Komunës së Lipjanit. 

10. Propozim Vendim për zëvendësimin e Kryesusit  të Komisionit të Ankesave. 
 
 
 

Pastaj Kryesuesi pyeti a ka vërejtje apo plotësime rreh rendit të ditës? 
 

  
Pasi që nuk pati plotësime as vërejte kryesuesi të njëjtin e vuri në  votim dhe pas 

votimit konstatoi se KPF-ja për punën e kësaj mbledhje me të gjitha votat, 7 për, 

aprovoi:  

 

Pastaj u kalua në punë sipas pikës së parë të rendit të ditës  

 

I 

Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e 29-të e KPF-së 

 

 Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi,  pyeti anëtarët se a ka 

dikush vërejtje apo plotësime në ekstraktin të cilin e keni marrë? 

 Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin?  

Meqë vërejtje  nuk pati, Kryesuesi vuri në votim ekstraktin dhe pas votimit 

konstatoi se KPF-ja unanimisht  

 



Aprovoi 

Ekstraktin nga mbledhja e 29-të të KPF-së  

 

 Shtesë: Ekstrakti  

 

  

  

 Pastaj u kalua në pikën e dytë të rendit të ditës  

 

II 

Propozim  Vendim  për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së 
Lipjanit  të vitit  2019 dhe 2020 në vitin 2021. 

 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi,i dha fjalën Latif 

Ramadanit DBF-s, i cili i njoftoi në pika të shkurta me të dhënat nga propozimi. 

Lumturije Bytyqi-Hasani,ne si GP i PDK-s,e kemi pas propozua një pikë rreth 

ndihmës së familjeve të prekura me Covid-19, mirëpo arsytemi pat qenë se për këtë 

vit ska mjete. Pse nuk janë parapa këto mjete tani. 

Kam edhe një çështje, ka të bëjë me asfaltimin edhe të disa rrugicave në 

fshatin Shalë të cilat nuk janë,e të cilat është dashtë të përfshihen. 

Latif Ramadani,sa i përket ndihmës së familjeve të të prekurve me Covid-19 

me ligj nuk na lejohet. Ndërsa sa i përket rrugicave në fshatin Shalë është duke u 

zhvilluar proceduar e prokurimit. 

Afrim Miftari, mjetet e mbetura te investimet kapitale nuk është shënuar kodi. 

Te rruga prej Llugaxhisë deri në Gadime a është parapa qe të ketë një 

mbikalim apo diçka tjetër pasi qe ka qenë kërkesë e banorëve të fshatit Gllavicë pasi 

qe po rrezikohen nxënësit nga veturat. 

Latif Ramadani ,këto janë projekte te reja rruga për Gadime- LLugaxhi,dhe 

Nga Lipjani deri te Rrethrrotullimi për Janjevë. 

Ukë Kryeziu,është dashtë që në këtë bartje të mjeteve të përfshihet edhe 

rruga Dobratin- Sllovi,e cila është në gjendje të keqe, e të cilën çeshtje e kam ngritë 

disa herë edhe në KPF edhe në Kuvend. 



Duhet me gjetë menyrën për ta përfshirë këtë çështje në këtë projekt. Dhe 

është çështje që  mund të përballohet. 

Latif Ramadani,kemi dy projekte të reja dhe nuk e dijmë se cilin projekt duhet 

të heqim që të përfshihet ky projekt. 

Pastaj Kryesuesi vuri në votim propozimin që të kaloj direkt në kuvend,me të 

gjitha vota për kaloi kjo pikë.. 

 

Pastaj Kryesuesi,tha se kam propozim qe pika 3 dhe 4 të kalojnë direkt në 

kuvend. 

Me të gjitha vota për kaloi ky propozim. 

 

V 

Propozim Vendim  për caktimin e lokacioneve për vendosjen e 
shtatoreve për dëshmorët  dhe veprimtarit e kombit. 

 
 
Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, ia dha fjalën, Emina 

Regjiq, drejtoreshë  e DPU, e cila në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat 

nga propozim Vendimi. 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin? 

Albulena Kelmendi,secila shtatore do të vendoset në rrugët ku bartin emrin e 

tyre me përjashtim të shtatores së Ruzhdi Shabanit e cila do të vendoset në rrugën 

Avdi Kelmendi. Si është bërë vendosja e lokacioneve  në bazë të cilave kritereve. 

Lumturije Bytyqi-Hasani,komuna e Lipjanit ka vetëm një dëshmore femër ajo 

është Zylfije Gashi,mirëpo emrin e saj e mbanë vetëm një rrugë. 

Do të ishte mirë që ndonjë institucion ta ketë emrin e dëshmores së vetme 

femër në komunën e Lipjanit,Zylfije Gashi. 

Afrim Miftari,të dy të parët në rregull do të vendosën në rrugët ku mbajnë 

emrat e tyre,mirëpo sa i përket këtij të tretit më duket jo e logjikshme.Në rrugën Avdi 

Kelmendi do të ishte mirë të vendoset shtatorja e njeriut të pendës Avdi Kelmendit i 

cili ka qenë person i pajtimit të gjaqeve në komunën tonë dhe është mirë me hulumtu 

edhe për të tjerët. 

Daut Azemi,ka edhe shumë veprimtarë  tjerë të cilët kanë kontribuar por ka 

qenë propozim i kryetarit të komunës së Lipjanit që të jetë një pllakë ku do të 

përfshiheshin të gjithë në një vend. Ne sot po flasim vetëm për lokacionin. 



Albuleni Kelmendi,unë nuk jam kundër askujt por këtë herë vota ime do të jetë 

abstenim 

Hyra Bytyçi,kush i ka punur këto shtatore dhe a janë punuar si duhet, a’ka pas 

ndonjë komision që i ka mbikëqyrë. 

Dauta Azemi ,ka qenë një komision qe i ka përzgjedhë dhe në atë komision 

ka qenë edhe dikush nga anëtarët e këtyre familjeve. 

 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit 

dhe pas votimit konstatoi se KPF-ja me 6 vota për,dhe 1 abstenim, vendosi që 

propozim vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

 

 

VI 

Propozim  Rregullore  për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për 
varrezat,ofrimin  e shërbimeve të varrimit, rregullimin dhe mirëmbajtjen e 

tyre 15NR.011-71878  e datës 27.11.2018. 
 

 
 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, i a dha fjalën,Anila 

Reqica-Llugiqi, drejtoreshë e DKRS, e cila në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të 

dhënat nga propozim Rregullorja 

Lumturije Bytyqi-Hasani,pse po ndryshohet ky nen i kësaj rregullore ose pse 

duhet të ndryshohet kjo rregullore? 

Daut Azemi,kjo po ndryshohet sipas kërkesës së qytetarëve,tani me këtë 

qytetarëve do të ju kryhet të gjitha obligimet nga BIK-u,ndërsa pagesat bien direkt te 

bashkësitë fetare. 

Albulena Kelmendi,kur u pat votu kjo rregullore ne te gjithë e patën 

përkrahë,bile prej që jam unë anëtare në këtë kuvend nuk kemi pas rregullore ma të 

mirë. Dhe nuk po shoh asnjë arsye pse duhet të ndryshohet kjo rregullore pse duhet 

të kthehemi prapë. Unë do të votoj kundër. 

Ukë Kryeziu,ka shumë kohë qe  e kemi diskutu këtë çështje,dhe e kemi një 

rregullore që shumë mirë, pse prap duhet çdo herë na me u marrë me këtë çështje. 

Dhe shumat më herët kanë qenë 130 euro tani e rriten 170 tash në 210 euro. 



Fehmi Rexhepi,unë jam që kjo  rregullore,të ndryshohet pasi që për qytetarët 

po është e vështire,ditën qe po kanë raste të vdekjes t’i sigurojnë mjetet për 

shpenzime të varrimit e në veçanti ata të komuniteteve,unë e përkrahi këtë ndryshim 

pasi që me këtë po ju lehtësohet qytetarëve puna 

Hyra Bytyqi, unë mendoj qe me këtë rregullore po ju lehtësohet puna 

qytetarëve dhe jam që kjo  rregullore të kalon tutje për kuvend. 

Lumturije Bytyqi-Hasani, ne nuk kemi asnjë peticion të qytetarëve apo edhe 

nga bashkësitë fetare me të cilën kanë kundërshtuar këtë rregullore. 

Daut Azemi,qytetarët po kërkojë që të ju lehtësohet procedurat pasi që ditën e 

varrimit disa qytetarë nuk po kanë mundësi të bëjnë pagesat e më këtë rregullore ju 

lehtësohen procedurat. 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit dhe 

pas votimit konstatoi se KPF-ja me 5 vota për,2 abstenime  vendosi që propozim 

vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

 
VII 

Propozim Vendim për subvencionimin e shpenzimeve për  shërbimet e 
varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e 

Komunës së Lipjanit. 
 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, i dha fjalën,Anila 

Reqica-Llugici drejtoreshë i DKRS, e cila në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të 

dhënat nga propozim Vendimi. 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin? 

 

 

Meqë diskutime nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit dhe 

pas votimit konstatoi se KPF-ja me të 5 vota për 2 abstenime, vendosi që propozim 

vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

VIII 

Propozim Rregullore mbi taksën administrative për leje ndërtimore, leje 

rrënimi dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës 

 

 



Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, i dha fjalën, Emina 

Rexhiq, drejtoreshë i DUPH, e cila në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat 

nga propozim vendimi. 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin? 

Hyra Bytyçi,a ka rritje të çmimeve apo zvogëlim të çmimeve. 

Emina Rexhiq,në disa raste kemi rritje e në disa kemi edhe zbritje. 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit 

dhe pas votimit konstatoi se KPF-ja me të gjitha votat për, vendosi që propozim 

vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

 

IX 

Propozim Vendim për formimin e komisionit përzgjedhës për përzgjedhjen e 
Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në institucionet  publike edukativo- 

arsimore të Komunës së Lipjanit. 
 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, i dha fjalën, Elmaze 

Behlulit drejtoreshë i DKA, e cila në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozim Vendimi. 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin? 

Albulena Kelmendi,po shpresoj qe  MASH-i ta dërgoj një anëtare femër në 

komision dhe shpresojmë që komisioni ta bëjë përzgjedhjen e duhur. 

Lumturije Bytyq-Hasani ,do të ishte mirë që në vend të drejtorit në komision të 

ishte një drejtoreshë. 

Afrim Miftari,do të ishte mirë që në komision të ishte njëri nga drejtorët e 

shkollave të mesme. 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit 

dhe pas votimit konstatoi se KPF-ja me të gjitha votat për, vendosi që propozim 

vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

 

X 

Propozim Vendim për zëvendësimin e Kryesusit  të Komisionit të 
Ankesave. 

 
Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes Daut Azemi, i njoftoi të pranishmit 

me të dhënat nga propozim Vendimi. 



Meqë diskutime nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit dhe 

pas votimit konstatoi se KPF-ja me të gjitha votat për, vendosi që propozim vendimi 

t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

 

 

Meqë çështje tjera nuk pati mbledhja përfundoi në ora 15,00
 

 

Ekstraktin e hartoi                                                                  Kryesuesi  i Komitetit            

     Behar Aliu                                                                                       Daut Azemi   


