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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 11-të të KPF-sё të KK së Lipjanit mbajtur, më 

21.12.2022, në sallën numër 2,kati i tretë, me fillim në ora 1400  

Në mbledhje prezantuan: 

1. Daut Azemi, Kryesues  

2. Fitim Shala,anëtar 

3. Albiona Tasholli,anëtare 

4. Arsim Jashari, anëtar 

5. Egzona Bytyqi, anëtare 

6. Alban Salihu, anëtar 

Të tjerë prezent: 

1. Imri Smetishti, DPUMM 

2. Valon Pacolli, DEZH 

3. Anila Reqica-Llugiqi 

4. Haqif Rrustemi, Shef i sektorit për MSH 

 

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  me kohë, të cilën e lexoi në vazhdim.  

REND DITE 

  

1. Aprovimi i ekstraktit nga  mbledhja e 13-të e Kuvendit.   

2. Propozim-vendim për miratimin e Planit Vendor të Veprimit në Mjedis.   

3. Raport për zbatimin e Planit të Integritetit në Komunën e Lipjanit.   

4. Propozim Vendim për miratimin e Planit Komunal për Integritet 2023-2026.   
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5. Informim i Këshillit Bashkiak Koordinues për mbrojtjen e viktimave të dhunës në bazë 

gjinore.   

6. Propozim Vendim për publikimin e listës së posaçme të pronave të paluajtshme të 

Komunës që planifikohen të vihen në shfrytëzim për vitin vijues 2023.  

7. Propozim Vendim për miratimin e Planit për vlerësimin e rrezikut nga fatkeqësitë 

natyrore dhe të tjera.  fatkeqësitë në territorin e Komunës së Lipjanit 

 

Pastaj Kryesuesi tha se une e kam kërkuar edhe një informatë nga Këshilli 

kordinues per viktimat e dhunës dhe nga Stacioni policor në Lipjan, ku këshilli e ka 

pru informatën,ndërsa stacioni policor ka thene qe do te jetë ne janar kjo informatë. 

 pyeti a ka vërejtje apo plotësime rreth rendit të ditës? 
 

  

Pasi që nuk pati plotësime as vërejtje, kryesuesi të njëjtin e vuri në  votim dhe 

pas votimit konstatoi se KPF-ja për punën e kësaj mbledhje me të gjitha votat, 5 për, 

aprovoi rendin e ditës:  

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

I 

Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e 10-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 me 5 vota për: 

Aprovoi 

Ekstraktin nga mbledhja e 10-të të KPF-së  

 

 Shtesë: Ekstrakti  

 Pastaj u kalua në pikën e dytë të rendit të ditës  
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II 

Propozim-vendim për miratimin e Planit Vendor të Veprimit në Mjedis 

 

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

Semetishtit drejtor per PUMM, i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat 

nga informata 

Pastaj Kryesuesi hapi diskutimin? 

Arsim Jashari, tha se a e keni caktuar buxhetin për këtë a jo? 

Imri Semetishti jo nuk ekmi caktuar buxhetin ende por preim me caktu. 

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

vendimit dhe pas votimit konstatoi se KPF-ja me 5 vota për vendosi që propozim 

vendimi t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

Pastaj kryesuesi tha se informata dhe raportin po i dergojme ne Kuvend 

direkt per diskutim.  

IV 

Propozim Vendim për miratimin e Planit Komunal për Integritet 2023-2026 

 

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

Reqica-Llugiqi, nga DKRS-ja, e cila i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga plani 

Pastaj Kryesuesi e hapi diskutimin? 

Arsim Jashari, tha se u kanë mirë Klubet e Sportit me i largu prej OJQ-ve,pasi 

qe kanë mbet keq, pasi qe po i mbesin barrë komunës 

Anila Reqica-Llugiqi, tha se ne nuk kemi mudnesi qe ti largojmë,por vet klubi 

mundet permes këshillit drejtues.   

Meqë diskutime tjera nuk pati Kryesuesi vuri në votim propozimin e 

vendimit t`i procedohet për shqyrtim Kuvendit. 

VI 

Propozim Vendim për publikimin e listës së posaçme të pronave të paluajtshme të 

Komunës që planifikohen të vihen në shfrytëzim për vitin vijues 2023. 
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Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes, Daut Azemi,kaloi fjalën Valon 

Pacollit nga DEZH i cili njoftoi të pranishmit me të dhënat nga propozim Vendimi. 

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Arsim Jashari, tha se nuk ka nevoj me u votu kjo listë sipas ligjit, por vetëm 

mu publiku. Dhe e keni një gabim teknik të listë ende e keni aty ne listë fshatin 

Bnaullë. 

Daut Azemi, tha se nuk ka nevojë, por kështu kanë vepruar disa komuna po 

veprojmë edhe ne nejt. Sa i perket gabimit teknik e kemi permsisru tash. 

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

pas votimit konstatoi se KPF-ja me 7 vota për vendosi që propozim vendimi t`i 

procedohet për shqyrtim Kuvendit.  

VI 

Propozim Vendim për miratimin e Planit për vlerësimin e rrezikut nga fatkeqësitë 

natyrore dhe të tjera.  fatkeqësitë në territorin e Komunës së Lipjanit 

Lidhur me këtë pikë kryesuesi i mbledhjes, Daut Azemi ia kaloi fjalën Haqif 

Rrustemit, shef i zjarrëfikësve ,i cili i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozimi. 

Egzona Bytyqi, tha se a kemi ndonjë mekanizëm ligjor,se si të largohen këto 

mbetje kimike në Janjevë? 

Arsim Jashari, tha se te dyja këto probleme të mëdha edhe mbetjet kimike ne 

Jajveë por edhe gurthyesit në Gadime, po duhet te bëhet një zgjidhje kësaj çështje. Të 

paktën te ketë bashkëpunim edhe me ministrinë, dhe te bëhet një zgjidhje. 

Haqif Rrustemi, tha se ne jemi munduar disa herë, por tani ne nuk kemi 

kompetenca, pasi qe me te menaxhon ndërmarrja.  Ato mbetje tani ju ka kaluar edhe 

ambalazhi dhe janë goxha te rrezikshme   

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

pas votimit konstatoi se KPF-ja me 6 vota për vendosi që raporti 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   


