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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 7-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

mbajtur, më 26.04.2022, në sallën e Kuvendit,  me fillim në ora 1000  

 

Në mbledhje prezantuan: 

1. Daut Azemi, Kryesues i Kuvendit  

2. Nexhmedin Lekiqi, anëtar 

3. Shefki Bytyqi, anëtar  

4. Gazmend Qerkini, anëtar  

5. Shkelzim Olluri, anëtar 

6. Albiona Tasholli, anëtare 

7. Fadil Sopa, anëtar  

8. Xhyla Dedushaj-Rexhepi, anëtare  

9. Sami Bytyqi, anëtar 

10. Fitim Shala, anëtar 

11. Xhyzide Rrustemi, anëtare 

12. Rinor Murati, anëtar 

13. Armend Grajqevci, anëtar 

14. Majlinda Sylejmani, anëtare 

15. Gentianë Hoxhaj,anëtare 

16. Venhar Agushi, anëtar 

17. Lulzim Rrustemi, anëtar 

18. Herolind Kozhani, anëter 

19. Ardit Cani, anëtar 

20. Arsim Jashari, anëtar 

21. Egzona Bytyqi, anëtare 

22. Lumturije Bytyqi-Hasani, anëtare 

23. Ganimete Qeriqi, anëtare 

24. Alban Salihu, anëtar 

25. Fitim Meziu, anëtar 

26. Fadil Spahiu, anëtar 

27. Fatmir Fetahu, anëtar 
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28. Shahadije Dragacina, anëtare 

29. Besiana Syla, anëtare 

30. Enver Kryeziu, anëtar 

31. Bashkim Budakova, anëtar 

 

Të tjerë prezent:  

1. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunës 

2. Diamant Bytyqi, Nënkryetar i Komunës 

3. Lulzim Qerimi,Nënkryetar i Komunës 

4. Latif Ramadani DBF 

5. Anila Reçica, DKRS 

6. Valon Pacolli, DEZH 

7. Bekim Shabani,DP 

8. Shkelzen Hajdini,DSH 

9. Imer Rrustemi, DSHPMSH 

10. Flamur Sylejamni, DI 

11. Elmaze Behluli, DA 

12. Sead Aliu, DI 

13. Rexhep Rexhepi, DBP 

14. Rasim Hasani, DA 

15. Përfaqësues të medieve dhe shoqërisë civile dhe të tjerë prezentë 

 

 Procesverbalin nga kjo mbledhje e mbajti Behar Aliu. 

Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi,pasi që i përshëndeti të pranishmit tha 

rendin e ditës së bashku me material e keni marrë dhe në vazhdim lexoi rendin e 

ditës të propozuar.  

REND DITE 

1. Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e 3-të e KPF-së.   

2. Raporti i buxhetit dhe shpenzimi Janar Mars 2022  

3. Propozim Rregullore për ndarjen e bursave për studentë të komunës së 

Lipjanit   

4. Propozim-Vendim për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal  

5. Propozim-vendim për anulimin e vendimit 15 Nr.350/11334 i datës 

28.02.2022 për fillimin e procedurës për përmirësimin dhe harmonizimin e 

mospërputhjeve te vlerave te veçanta teknike te caktuara me hartën zonale te 

komunës 
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6. Propozim-vendim për formimin e komisionit Komunal te Aksionarëve  

 

Kryesuesi i Takimit Daut Azemi tha se e kemi edhe një pike shtese nga 

drejtorati për Buxhet dhe Financa të cilën e ka rekomanduar edhe KPF-ja,e te cilën e 

keni marr nga sektori i kuvendit. 

    

7. Propozim vendim për plotësim ndryshimin e vendimit Nr.15-400-11339 

për rritjen e buxhetit nga tejkalimi i te hyrave vetanake për vitin 2021 dhe 

vendimit Nr.15-400/01-11338 për bartjen e te hyrave vetanake te komunës se 

Lipjanit te vitit 2020 dhe 2021 ne vitin 2022 

Meqë vërejtje as plotësime nuk pati, Kryesuesi vuri në votim rendin e ditës së 

propozuar dhe pas votimit u konstatua   se Kuvendi  me 29 vota për, aprovoi rendin 

e ditës.. 

Pastaj u kalua në Pyetjet e anëtareve te kuvendit. 

Ganimete Qeriqi, tha pasi jemi ende ne muajin Prill dhe ky muaj po shënon 

ngjarjet ma tragjike qe ka historia e Lipjanit janë pare këto dite te gjitha institucionet 

duke bëre homazhe pranë varrezave te martireve, është mire vitet qe vine me pasur 

përpjekje e lëvizje për investime kapitale,kam informata se ka pasur lëvizje ne te 

kaluarën me u shpronësuar një parcelë te rrethi i Magures dhe me u bë komplekse 

banesor dhe me ju nda kategorive gjegjësisht familjeve te martireve.Nuk di çka është 

puna tani,kjo pune duhet mu lëvize,nuk e di e po mendohet ne ketë drejtim. 

Albiona Tasholli, tha se  pas disa kërkesave te shumta nga sektori privat, sot 

do ta ngris një çështje ku e dita e diel ende po konsiderohet si ditë pune jo ditë 

pushimi. Rekomandoj qe dita e diel te jetë ditë pushimi për te gjitha bizneset në 

komunën tonë përveç atyre bizneseve te cilat do te punojnë sipas rrotacionit. 

Shahadije Dragaçina, tha se kam për ti ngritur dy çështje e para ka të bëjë me 

një ankese të komunitetit Rom në fshatin Janjevë, lidhur me shpërthimin e gypave te 

kanalizimit qe ju ka shkaktuar probleme të mëdha atyre banorëve. A jeni ne dijeni 

për këtë problem dhe a keni intervenuar? Pyetja e dyte ka te bëjë me reduktimet e 

ujit si ka mundësi qe ne disa lagje ka reduktime te ujit e disa nuk ka? 

Lulzim Rrustemi, tha një kërkesë dhe dy pyetje, dhe banorët e fshatin Gllavicë 

kërkojnë vendosjen e disa pengesave ne rrugë për shkak te shpejtësisë se madhe te 

vozitjes së automjeteve. Pyetja është te ura ne lumin Sitnica në rrugën Marie Shllaku, 



4 

 

te Rufci në cilën fazë është, Po ashtu rregullimi i lumit Sitnica në cilën fazë është te 

ajo pjesë. 

Besiana Syla,tha kam një shqetësim pasi qe materiali në mënyre fizike nuk me 

ka ardh, kërkoj qe materiali te me dërgohet ne vendin e punës e jo te prindi. Ndërsa 

ne mënyre elektronike e kam pranuar materialin. 

Daut Azemi, është çështje teknike do ta rregullojmë. Materialin ne mënyre 

fizike do ta largojmë së shpejti pasi qe do ti blejmë llaptopët. 

Arsim Jashari, tha se kush është një Veteran: luftëtar i vjetër e me përvojë, 

atdhetar i vjetër, pjesëmarrës në shumë luftime e beteja kundër armikut. Po të ishin 

gjërat në vendin e vet kategoria më e respektuar, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë 

botën shqiptare, do të duhej të ishin veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po, 

fatkeqësisht nuk është kështu. Sot nga kjo foltore e shenjt dua te parashtroj një 

kërkesë kryetarit Z. Ahmeti, lidhur me organizatën e veteraneve te UCK-se, te cilët 

kanë nevojë për ndihme financiare, unë kam vizituar personalisht këtë shoqatë dhe 

jam njoftuar nga afër me problemet dhe vështirësitë ne te cilat po kalon kjo 

organizatë, gjithashtu kam pare raportin 4 vjeçare te mjeteve te cilat i ka ndare zyra e 

kryetarit dhe besoni është dëshpëruese. Këta kanë nevojë për mbështetje me te 

madhe dhe unë nuk dua te besoj qe mungon vullneti i kryetarit. Ushtaret janë duke 

vdekur, kur vdes një ushtar unë them po vdes një pjesë e historisë se lavdishme, se 

UCK-se, dhe organizimet si marrja pjesë ne varrime dhe vizitat ne familje kane një 

kosto për OVL-ne, dhe kjo organizatë nuk mundet ti dal ne krye nëse nuk ka 

mbështetje institucionale. UÇK është historia jonë, është lufta jonë, është sakrifica 

jonë, është kujtesa jonë është krenari jonë, është referenca jonë Mbes me shpresë qe 

kjo kërkesë te realizohet.  

Gentianë Hoxhaj, tha se kam një pyetje për rrugën kryesore në fshatin 

Topliqan qe është shtruar qe një kohë por këtë vit ka filluar të dëmtohet, kërkoj nga 

ana juaj qe të futet ne buxhet për tu riasfaltuar dhje të njëjtën kohë kërkoj qe kësaj 

rruge ti bashkohen edhe trotuari dhe ndriçimi deri në rrugën kryesore. 

Alban Salihu, tha se ka një kërkesë të banorëve të fshatin Banullë për 

vendosjen e pengesave –policëve të shtirë afër shkollës. 

Imri Ahmeti, Kryetari i Komunës tha, te ndarja e pronës keni parasysh se tani 

ligji për koncesion është i shfuqizuar, dhe nuk kemi mundësi te ndarjes se 

patundshmërive . Te orari i punës është diskutuar disa herë, ligji për tregtinë thotë 

se e diela është ditë pushimi dhe mund të punohet. Ka nevojë për një rregullore te re 
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por do te shohim tutje si do te vazhdojmë. Kanalizimi ne disa vende probleme nëse 

ka përgjegjëse është ujësjellësi e ne si komune nuk kemi asnjë kompetence sa i përket 

kësaj pune. Niveli qendror duhet me ju dhëne përgjegjësi komunave për ujësjellësin. 

Sa i përket pengesave afër shkollave në fshatin Gllavicë, por edhe në fshatra tjera 

kemi kërkesa të njëjta pasi qe po ka edhe aksidente, por është e pamundshme me 

vendos pengesa ne çdo rruge, por duhet duhet vendosen shenjat për kufizimin e 

shpejtësisë. Ura mbi lumin sitnica është e kontraktume. Te lumi Sitnicia ende ka 

pune por kontraktor është Ministria. Do te vazhdojnë pastrimi ne pjesën tjetër. Te 

resatorimi i rrugës së Topliqanit ka nevojë, po jo çdo rrugë mund ta bëjmë me 

ndriçim publik e me trotuar.  Te organizatat e veteranëve te UCK-së, unë pajtona me 

ty qe kane kontribut te veçantë. Unë kam nda mjete disa herë dhe kam pas 

komunikim me ta, te gjitha varrezat e dëshmoreve e martirëve mirëmbahen. 

Arsim Jashari, tha se neve na duhet me pas lidhje te bashkëpunimit me 

organizatat, dhe ata kanë nevojë për mjete financiare. 

Shahadije Dragaçina, tha se e di qe kanalizimi është përgjegjësi e ujësjellësit 

por ju ne fushatë keni premtuar ujë 24 orë. 

Egzona Bytyqi, tha se ne kohën e fundit është bërë kërkesë për marrjen e 

dozës së vaksinimit kundër Human papillomavirus (HPV) a jeni ftuar ju në një 

takim te tillë, lidhur me rendesinë qe ka kjo vaksinë dhe grupmoshat te cilat kanë me 

u vaksionu. Kam një propozim qe te shfrytzohet mundësia e vizitave te personalit 

shendetsor  ne vendet tjera dhe te barten praktikat nga vendet tjera këtu te ne.  

Imri Ahmeti, tha se ju keni premtuar ne fushate qe nuk do te punësoni 

familjarë por ju po e veproni te kunderten, unë e bartë përgjegjësinë per premtimet e 

mija dhe ata qe e kam prmtuar edhe do ta realizoj.. 

Alban Salihu,tha se a e degjut se kush po flet për punësime familjare njeriu qe 

i ka te punësuar te gjithe familjaret ne institucione. 

Imri Ahmeti, kryetari i komunes, tha se dallimi mes meje dhe juve është se 

une nuk kam premtuar qe nuk i punsoj familjarët, ndërsa ju keni premtuar. 

 

 

 Pastaj u kalua me punë sipas pikës së parë të rendit të ditës. 

I 
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Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e VI-të e Kuvendit. 

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

dikush vërejtje apo plotësime në ekstraktet të cilat i keni marrë. 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin?  

Pastaj Kryesuesi vuri në votim ekstraktet nga mbledhja e VI e Kuvendit pas 

votimit konstatoi se Kuvendi me,  me 29 vota për  aprovoi 

 Ekstraktit nga mbledhja VI-të e Kuvendit. 

Shtesë: Ekstrakti 

II. 

Raporti i buxhetit dhe shpenzimi Janar Mars 2022  

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Latif 

Ramadani, DBF,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga Raporti. 

Besiana Syla, tha siç po shihet nga raporti ne pozicionin buxhet i alokuar nuk 

qëndron por duhet te jetë buxhet i aprovuar. Në këtë rast nuk kemi buxhet te 

disponueshëm,edhe pse 3 mujori i parë është problematik,pasi qe ministria e 

financave alokimin e mejtep e bënë me vonesë. Siç po shihet nga raporti te 

investimet kapitale ka një përqindje mjafte te ulet. Kam pyetje për ekzekutivin se a 

do te ketë rishikim te buxhetit kur dihet qe me ato mjete te planifikuara për kryerjen 

e projekteve nuk mjaftojnë? Te të hyrat, te vetmin burim te të hyrave e kemi te tatimi 

ne pronë. 

Lulzim Rrustemi, tha se pasi qe e kemi 3 mujorshin e parë kemi edhe 

shpenzim te vogël të buxhetit. Te shpenzimet sipas kategorive ekonomike, edhe këtu 

kemi një përqindje te vogël, po ashtu edhe te shërbimet,te investimet kapitale nga 

granti qeveritar janë te vogla, ndërsa rezervat janë zero. Te te hyrat vetankate edhe 

këtu kemi shpenzim te vogël përveç te subvencionet. Po ashtu edhe te planifikimi i 

te hyrave kemi shpenzim te vogël. Nëse bëhen krahasimet e vitit 2021 me 22 është 

një ngece dhe dallim dhe është brengosëse. Te shpenzimet e karburanteve për vetura 

kemi një shifër shumë të madhe. Po ashtu edhe te shërbimet kontraktuare është mirë 

me u specifiku për secilën drejtorat sa janë ku janë bërë. 
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Lulzim Rrustemi, tha se shpenzimi me krahasuar me vitin e kaluar për 3 

mujorin e parë është me i ulët a ka ndikuar ngritja e çmimeve për ketë. E dyta, a 

pritet te ketë rishikim te buxhetit. 

 Latif Ramadani, tha se rishikimi i buxhetit është çështje e ministrisë nuk e di a 

do te na lejojnë ose jo? Ky është real për çdo shpenzim . Te karburantet barten faturat 

e 3 muajve te fundit te vitit te kaluar pe rate kemi shume me te madhe. Shpenzimet 

kontraktuese janë mirëmbajtja e parqeve, e varrezave etj. 

 Lulzim Rrustemi tha,te te hyrat vetanake kemi vetëm te zyra e kryetarin dhe 

rini sport janë shpenzuar, te drejtoratet tjera a ka filluar ndonjë projekt për 

shpenzime? 

Latif Ramadani tha, se jane shpallur disa projekte dhe pritet te fillojnë. 

  

III 

Propozim Rregullore për ndarjen e bursave për studentë të komunës së 

Lipjanit 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Rasim 

Hasanit DKA  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga propozimi i 

vendimit.   

Pastaj kryesuesi, hapi diskutimin? 

Shahadije Dragaçina, tha se jemi për këtyre ndryshimeve përveç te pika 1.9 te 

studenti apo studentja me asistencë sociale do te duhej te mbetej ashtu siç ka qenë te 

vlerësohet me 10 pikë në mënyre qe me ju ndihmuar këtyre studentëve. Gjithashtu 

ajne hequr edhe dy kategori te tjera, studentet qe studiojnë nga e njëjta familje,dhe 

studentet qe nuk i kanë dy prindit duhet këto te jenë. 

Arsim Jashari, tha se unë mendoj qe pas këtij mandati duhet ta merr bursën ai 

qe e meriton ne bazë të meritokracisë, pasi qe kështu dikush ka me qenë i pa 

kënaqur. 

Egzona Bytyqi, tha ne këtë pikë e kemi diskutuar edhe ne KPF,propozimi im 

ka qenë qe te neni 5 te përfituesit e bursës me automatizëm, te fëmijët e dëshmoreve, 

unë kam kërkuar qe te përfshihen studentët me nevoja të veçanta pasi qe nuk kemi 

shumë studentë te tillë uroj qe ta përkrahni këtë propozim.  
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Besiana Syla, tha se kam një pyetje për DKA-në,te neni 11  te kriteret për 

përfitimin e bursës, te drejtimet deficitare duhet te ceken cilat janë drejtimet 

deficitare në mënyre qe mos te kenë mundësi keqpërdorimi dhe jo te ju lejohet 

komisionit për përzgjedhje.  

Lumturije Bytyqi-Hasani, tha rregullorja e mandatit te kaluar nuk është qe ka 

prodhuar aq stabilitet dhe duhet te jemi te kujdesshëm qe ne te ardhmen mos te ketë 

paragjykime. Te kriteret do te shtohet studenti qe aplikon mos te jetë në marrëdhënie 

pune. Unë propozoj qe ne komision te jetë edhe një anëtar nga OJQ-të 

Albiona Tasholli,si i përket kësaj rregullore, mendoj qe kriteret janë ne rregull 

dhe nuk ka nevoje te hiqet as te shtohet asgjë. Studentët e punësuar e meritojnë 

bursën se ata po punojnë edhe po studiojnë. 

Lulzim Rrustemi,tha se deri tani ndarja e bursave nuk ka lënë shijen ma të 

mirë,pasi jo gjithmonë kriteret janë vendosë, por menaxhimi ka pas vërejtje dhe jo 

transparencë për ndarjen e bursave. Te rregullorja duhet te shtohet edhe studentët qe 

studiojnë në Kosovë dhe jashtë vendit. Te komisioni pika 1.6 neni 3, këtu te 

komisioni duhet te jetë komisioni nga profesionistet e punës dhe është mirë te rritet 

nga 3 anëtarë në 5 anëtarë. Po ashtu duhet te shikohet se ne cilat drejtime kemi 

mungese me te madhe te studentëve. Dhe ai komisionin e ka për detyre ta shoh se 

për cilat drejtime ka me shume nevojë ne Lipjan. Po ashtu nuk duhet te hiqen 

kriteret për familjet qe kane studente dy anëtare te familjes. Kush është marrëdhënie 

pune është mirë edhe ata te hiqen.  

Lumturije Bytyqi-Hasani, tha se studentet qe punojnë duhet te eliminohet nga 

marrja e bursës pasi qe është rregull qe epet nga te gjitha institucionet, dhe nuk jam 

duke e shpikur unë atë rregull. 

Daut Azemi, kryesues i kuvendit tha se studentët edhe studjojnë edhe 

punojnë dhe ne nuk guxojmë të ja mohojmë të drejtën. Ideja është qe ne këtë 

rregullore te përfitojnë studentët të cilët e meritojnë,po ashtu edhe drejtimet 

deficitare te dihet dhe te ju epet edhe atyre ajo qe e meritojnë. Këtu është përparësi 

qe studentet qe e përsërisin vitin nuk mund te përfitojnë. 

Rasim Hasani, tha se kjo është një rregullore e re,e cila për bazë e ka 

meritokracinë. Te studentët me nevoja te veçante nëse e fusim ne rregullore, atëherë 

duhet te draftohet e gjitha rregullorja dhe na detyron ne detyra shtesë.Na nuk e 

dimë se cilat janë drejtimet deficiater se sivjet munden me qenë disa drejtime, ndërsa 

vitet tjera drejtime tjera. U tha qe komisioni është pa kretibilitet, ne nuk e dimë ende 
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kush është ne komision e qysh mujna me dite a ka kredibilitet ose jo. Për studentet 

qe studjojnë jashtë vendit e ka një fond Ministria e Arsimit ku aty ndahen bursa. 

Arsim Jashari, tha se kjo rregullore ka nevojë për ndryshime, dhe pas këtij 

mandati kjo rregullore ka nevoj per ndryshime dhe duhet te jetë vetëm ne bazë të 

notes mesatare. 

Lumturije Bytyqi-Hasani, tha se disa herë ka pas pakënaqësi për bursa nga 

sudentët, dhe do te ishte mire qe komisioni me u zgjeruar edhe jashtë institucioneve. 

Daut Azemi, tha se çdo herë mundet me pas ankesa, dhe nëse e shohim qe po 

ka nevojë për ndryshime ne prapë e ndryshojmë. 

Lulzim Rrustemi, tha studentët qe studiojnë jashtë vendit nuk janë pak dhe 

duhet qe te ju epet mundësia edhe atyre qe te jenë përfitues të bursës.Po edhe 

komisioni prej 5 anëtarëve do te ishte ide e mirë. 

Rasim Hasani, tha se komisioni u mundu ta bëjë ma te mirën sa i përket kësaj 

rregullore, e ne veçanti për drejtimet deficitare. Studentët qe studjonë jashtë vendit 

na mujna me fut, por duhet, ti bijnë dokumentet e nostrifikuara nga Ministria, dhe 

kjo po na shton probleme shtesë. Por qe doni na mund te shtojnë ketë pjesë. 

Imri Ahmeti, kryetari i komunës tha se mund te shtohet pjesa për studentët qe 

studjojnë jashtë vendit, por me dokumente te nostrifikuara nga Ministria. 

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

vendimit dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi me propozimin qe te shtohet te neni 

4, studentët qe studjojnë jashtë vendit, por me dokumente te nostrifikuara nga 

Ministria ,ne te gjitha vendet ku ceket republika e Kosovës.Me 28 vota për, 1 kundër 

rregulloren për ndarjen e bursave për studentë të komunës së Lipjanit. 

IV 

4. Propozim-Vendim për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal  

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Imri 

Semetishti, drejtor i DPUMM,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat 

nga propozimi.  

Pastaj Kryesuesi, hapi diskutimin? 
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Arim Jashari,tha se në bazë të kushtetutës gjuhë zyrtare janë gjuha shqipe dhe 

gjuha serbe, ndërsa ky  është refuzuar qe nuk është në gjuhën angleze,mos është kjo 

një shenjë  qe na vet nuk po mujna me kryer e me angazhua një ekspert te jashtëm 

Imri Semetishti, tha se unë mendoj qe kjo është absurde kjo nga ana e  

ministrisë. 

Lulzim Rrustemi, tha se ligji e obligon ne gjuhet zyrtare, por nëse është edhe 

ne gjuhe tjera nuk prishe pune, ky propozim është kontestuar në 12 pika dhe duhet 

propozimeve kur vijnë ne kuvend me shkuar te zyra ligjore mu shikuar, pastaj me 

ardhe ne kuvend, ne si grup e përkrahim. 

Daut Azemi, kryesues i kuvendit tha,meqë diskutime tjera nuk pati  

Kryesuesi vuri në votim propozimin e vendimit  dhe pas votimit konstatoi se 

Kuvendi  me 30 vota për, aprovoi vendim për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal  

V 

Propozim-vendim për anulimin e vendimit 15 Nr.350/11334 i datës 

28.02.2022 për fillimin e procedurës për përmirësimin dhe harmonizimin e 

mospërputhjeve te vlerave te veçanta teknike te caktuara me hartën zonale te 

komunës 

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Imri 

Semetishti, drejtor i DPUMM,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat 

nga propozimi.  

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Arsim Jashari, tha se kur e keni pru ne kuvend ju kemi tregu qe është e 

kundërligjshme, e dyta po më vjen mire qe e keni pranuar gabimin dhe e treta po më 

vjen keq qe i ka mbet patatja e nxehtë këtij drejtori. Me këtë shume investitor kane 

mbete pa ndërtuar dhe shume punëtor kane me mbet pa pune. Dhe për këtë dikush 

duhet me dhënë përgjegjësi. Me këtë janë bllokuar nderimet në Lipjan 

Lulzim Rrustemi, tha se ne jemi këtu për anulim dhe duhet me filluar punën 

me ndryshim plotësim se ne nuk guxojmë me lënë Lipjanin te bllokuar dhe ne nuk 

mujna me lan peng Lipjanin, por duhet ta bëjmë një zgjidhje. 

Alban Salihu,nuk e di se a ka ndaj ide se si do te dalim nga kjo zgjidhje. Siç po 

duket çdo seance po ka shkresa qe po kanë gabime. 
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Imri Ahmeti, kryetari i komunës tha se ky anulim është kryesisht politik,i 

nivelit qendror. Nuk është kërkuar as ndryshimi hartave zonale as koeficienti, por 

vetëm harmonizimi i hartave. Ne do te fillojmë me plotësimin e rregullativës shtesë.  

Arsim Jashari, tha ju para disa seancave e keni ngrite këtë temë si shqetësuese, 

tash thoni qe nuk  është, pse e keni pru ne kuvend pra këtë pikë. 

Imri Semetishti, qëllimi i kësaj është qe te bëhet diçka me i mirë te qytetarëve, 

dhe kjo është bërë për korrigjimin e disa gabimeve dhe këto mospërputhje janë 

teknike.  

Alban Salihu, tha se çmimet janë rrit, por  ne te ardhmen edhe kjo do te ndikoj 

ne rritjen e çmimit te banesave ne Lipjan. Kryetari tha se kjo  e vështirëson procesin e 

ndërtimit, ndërsa drejtori ne KPF- e ka thënë qe e vështiron. A e vështiron ose jo? 

Lulzim Rrustemi, kjo e ka vështirësuar punën por duhet te kërkohet 

zgjidhje,është mirë me incuar procedurat për plotësim ndryshim. Dhe kjo nuk është 

proces i pa mundur.  

Lumturije Bytyqi Hasani, tha se kur ka ardh ky propozim vendim ne kemi 

abstenuar. Kam një pyetje se a kemi tu te ankohemi sa i përket këtij vendimi? Duhet 

ti shterim te gjitha mundësitë qe ky vendim te atakohet. 

Imri Semetishti, une e kam thanë ne po e bëjmë korrigjimin e këtyre hartave 

asgjë me shumë. Lidhur me atakimin e vendimit nuk kemi mjet juridik pasi qe këtu 

behet konfirmim i ligjshmërisë. 

Alban Salihu, ne kemi votuar kundër hartave Zonale? 

Arsim Jashari, tha se ne mund te atakojmë këtë vendim dhe unë ne aspektin 

profesional jam i gatshëm te ju ndihmoj? 

Imri Ahmeti, tha se përsërita disa here qe anulimi është politik dhe për këtë 

kam fakte.  

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e 

vendimit dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi  me 23 vota për 7 abstenime , aprovoi 

vendimin. 

Pastaj kryesuesi dha pauzë 15 minuta. 

Daut Azemi, kryesues i kuvendit tha se pari ju kisha lut anëtarëve te kuvendit 

qe sa herë ka probleme në kuvend asnjë mos me interferu jam unë ai qe vendosi ne 
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bazë të rregullores së punës së kuvendit. Herëve tjera me detyroni me ndërmarr  

masa disiplinore  ndaj secilit qe reagoni. 

Imri Ahmeti, kryetar i komunës tha,se mua me takon ti them disa fjalë, e para 

ju kërkoj mirëkuptim të gjithë delegatëve për atë qe ndodhi. Unë i kam kaluar disa 

sfida te mëdha para lufte e pas lufte,qe as ëndrra nuk i ka pa dikush. Nuk lejoj me 

më sha askush, dhe nuk e duroj kërkan qe me persona te pergaditur dhe sa here fol 

dikush me pengu me kesh me u mundu me prish punen e kuvendit. Une nuk e lejoj 

asnje persoanlitet me prish kuvendin,pasi qe ka rregull edhe ne kuvend. Nuk i vjen 

mire dikujt qe me pru njerz ne kuvend dhe me bo video sa here te ju teket, aq ma 

keq kur ka skenar. Qytetarët munden me ardhe me ndegju ne kuvend, por nuk 

lejohet me prish kuvendin. Faleminderit prej qytatarëve te Lipjanit, une I kam arrit 

synimet e mija, 3 mandate kryetar i komunës 2 mandate pa balotazh. 

Daut Azemi, kryesues i  kuevdit tha se komuna është e te gjithë qytatarëve, 

por ka rregull edhe ne komunë qe duhet te zabtohet dhe une si kryesues i kuevdit 

vendosi per kuvend ne baze te rregullores dhe ligjit per vetqeverisje lokjale. 

Arsim Jashari, tha se si ehsf i grupit te PDK-se nuk kasha pas qef me pa kur 

ksi skena, na jena mat para qytatarëve me vote dhe ne duhet te erleshemi me ide 

konstuvitet me pru zgjidhje te reja, nuk na ka hije neve me bo ksi skena dhe gjesti i 

sotit është jo i mire pasi qe ne jemi pasqyre per qytaret e Lipjanit. Dhe ne duhet me 

fakte te bsideojme e jot e hyjme ne gjera personale, dhe ju kasha lut te kemi kujdes te 

falsim me argument ta ruajme qetësinë, dhe te kemi kulture demokratike.Shpreosoj 

ne te ardhmen most e ndodhin kesi ngjarje. 

Alban Salihu, tha se une asgje  personale nuk kam, nuk me pelqen rruga e tij 

politike, por ajo qe ndodhi ne kuvend nuk me pelqej,e as regaimi nga stafi i kryetarit 

e as nga asmblesiti i subjektit politik. Politiksht nuk pajtojhna me kryetarin por 

personalisht nuk kam asgje personale me te. Duhet me dite qe ne politike disa te 

dojne disa te shajne. 

Daut Azemi, tha se une si kryesues i kuvendit jam qe vendosi per anetaret e 

kuevdnit sipas rregullores, dhe keni kujdes ne seancat tjera se me detyroni me marr 

masa diciplinore. 
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VI 

 Propozim-vendim për formimin e komisionit Komunal te Aksionarëve  

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Ltaif 

Ramadanit, drejtor i DBF,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozimi.  

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Gazmend Qerkini, grup ynë i LDK-së e propozojmë, Fadil Sopen për anëtar të 

aksionarëve. 

Arsim Jashari, tha se grupi ynë i PDK-së e propozojmë Adrit Canin 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e 

vendimit dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi  me 23 vota për 6 abstenime, aprovoi  

Vendim për formimin  e Komisionit te aksionarëve. 

VII 

Propozim vendim për plotësim ndryshimin e vendimit Nr.15-400-11339 për 

rritjen e buxhetit nga tejkalimi i te hyrave vetanake për vitin 2021 dhe vendimit 

Nr.15-400/01-11338 për bartjen e te hyrave vetanake te komunës se Lipjanit te vitit 

2020 dhe 2021 ne vitin 2022 

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, i dha fjalën, Latif 

Ramadanit, drejtor i BF  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozimi.  

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Lulzim Rrustemi, tha se ne si grup i PDK-së e përkrahim këtë propozim 

 

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e 

vendimit dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi  me 30 vota për, aprovoi  Vendim 

 

Pasi  çështje të tjera nuk pati mbledhja përfundoi në ora 13,00 

Ekstraktin e hartoi                                                                   Kryesuesi i Kuvendit                                                                              

      Behar Aliu                                                                                  Daut Azemi                                                                                                      


