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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 14-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

mbajtur, më 22.12.2022, në sallën e Kuvendit,në objektin e ri të komunës  me 

fillim në ora 10 00  

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. Sami Bytyqi, anëtar 

9. Fitim Shala, anëtar 

10. Xhyzide Rrustemi, anëtare 

11. Rinor Murati, anëtar 

12. Armend Grajqevci, anëtar 

13. Majlinda Sylejmani, anëtare 

14. Gentianë Hoxhaj,anëtare 

15. Venhar Agushi, anëtar 

16. Lulzim Rrustemi, anëtar 

17. Herolind Kozhani, anëter 

18. Ardit Cani, anëtar 

19. Arsim Jashari, anëtar 

20. Egzona Bytyqi, anëtare 

21. Lumturije Bytyqi-Hasani, anëtare 

22. Ganimete Qeriqi, anëtare 

23. Alban Salihu, anëtar 

24. Fitim Meziu, anëtar 

25. Fadil Spahiu, anëtar 

26. Fatmir Fetahu, anëtar 

27. Shahadije Dragacina, anëtare 

28. Besiana Syla, anëtare 

29. Enver Kryeziu, anëtar 

30. Bashkim Budakova, anëtar 
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Të tjerë prezent:  

1. Imri Ahmeti, kryetar i komunës 

2. Diamnt Bytyqi, nënkryetar i komunës 

3. Lulzim Qerimi,Nënkryetar i Komunës për komunitete 

4. Latif Ramadani DBF 

5. Anila Reçica, DKRS 

6. Valon Pacolli, DEZH 

7. Shkelzen Hajdini,DSH 

8. Flamur Sylejmani, DI 

9. Elmaze Behluli, DA 

10. Sead Aliu, DI 

11. Rexhep Rexhepi, DBP 

12. Rasim Hasani, DA 

13. Safete Amerrlahu, DGJK 

14. Haqif Rrustemi, DSHPMSH 

15. Fjlolla Ibrahimi, QPS 

16. Metush Jashari, Stacioni Policor në Lipjan 

17. 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 të proceverbalit nga  mbledhja e 13-të e Kuvendit.   

2. Propozim-vendim për miratimin e Planit Lokal  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.   

5. Informim i Këshillit Komunal 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   

Po ashtu tha kam dërguar shkresë edhe ne stacionin Policor për një iformatë 

dhe me kanë thënë qe do ta bëjmë gati për muajin Janar, por sot do te jetë present 

Metush Jashari,komanati I stacionit policor nese ka inters per ndonje pyetje do te 

pergjigjet  . Po ashtu kam marr edhe një kërkesë nga Lulzim Rrustemi, i PDK-së për 

një pike Lulkuqja em 4 petale te bëhet simbol unik përkujtimor I gjendocidit në 

Kosovë, këtë pike e kam marr pak em  vonesë kërkoj qe kjo pike te trajtohet në Janar.  
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Pastaj Kryesuesi pyeti se a ka vërejtje apo plotësime rreth rendit të ditës? 

Lulzim Rrustemi, tha se kam vërejtje rreth rendit të ditës pasi qe muajin e 

kaluar kam kërkuar dy pika qe të jenë në rend të ditës, e para një informatë nga DKA-

ja, dhe sot nuk e kemi atë informatë. Cila është arsyeja pse nuk e kemi atë informatë 

sot në Kuvend. Si dhe kam kërkuar edhe një informatë nga drejtorati për Ekonomi dhe 

Zhvillim për të hyrat nga qiraja e komunës dhe shfrytëzimin e pronave publike, me 

theks te veçantë tregjet e komunës së Lipjanit. E fundit e kam dërzuar një pikë shtesë 

të cilën e kam dërzuar me shkrim Lulëkuqja me 4 petale të bëhet simbol unik 

përkujtimor i gjenocidit në Kosovë, e ku meriton mbështetjen e të gjithëve. 

Daut Azemi, tha kjo pikë është e rëndësisë së veçantë, por është mirë qe te jetë 

se seancë të Janarit, dalim me unik dhe e mbështesim te gjithë. Ne nuk mujm me 

obliguar askënd për te pru ndonjë informatë  

Rasim Hasani, tha se ne sa herë ka kërkuar ndonjë informatë Kuvendi ne i kemi 

pru në Kuvend, dhe sa herë kërkon kuvendi ne i bimë. 

Lulzim Rrustemi, tha se  po e tërjekti pikën për një arsye qe te jemi unik te 

gjithë, po e lëmë për Janar dhe te del sa me mirë kjo pikë. 

Anëtarët e kuvendit kanë të drejtë të kërkojnë informata dhe ekzekutivi është i 

obliguar ti bie ne Kuvend informatat te cilat i kërkojnë anëtarët e Kuvendit. 

 Imri Ahmei, kryetar i komunës tha, se kuvendni ka agjendë dhe kërkesat 

individuale mundeni ti bëni në pyetjet e anëtarëve të kuvendnit qe e keni ne fillim të 

mbledhjes. Ndërsa drejtorët nuk i epin llogari kuvendit por i epin llogari Kryetarit të 

Komunës dhe unë jam i gatshëm sa herë qe është e nevojshme të raportoj në Kuvend.    
Meqë vërejtje as plotësime tjera nuk pati, Kryesuesi vuri në votim rendin e ditës 

të propozuar dhe pas votimit u konstatua   se Kuvendi  me 21 vota për,6 kundër 

aprovoi rendin e ditës.. 

Pastaj u kalua në Pyetjet e anëtarëve të kuvendit. 

Gazmend Qerkini tha se kam pyetje për drejtoratin e shëndetësisë, së fundi 

janë pranuar disa aparatura në QKMF, si është gjendja në avancimin e shërbimeve 

pas pranimit të  tyre. 

Arsim Jashari, tha se kam një kërkesë qe mundësisht te marr pjesë kryetari në 

mbledhjen e kuvendit dhe te ju përgjigjet pyetjeve të anëtarëve të kuvendit. Pyetja e 

dytë ju si komunë sa po mundeni me ju ndihmuar bizneseve në Lipjan pasi qe po 

janë në gjendje të rëndë,për shkak të politikave qe po sillen. Tjetra kapakët e 

pesetave nëpër fshatra kur pritet me u vendos. 
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Alban Salihu, tha se kam një pyetje, dje është raportuar në media për një rast 

në shëndetësi qe nuk është trajtuar në qytetar në mënyrë të dinjitetshme ne njërën 

nga qendrat, ju si drejtor a jeni marr me këtë çështje. 

Gazmend Qerkini, tha se mundësitë për me përfituar opozita me nuk janë. 

Punën e madhe e kemi bërë ne si parti dhe për atë edhe udhëheqim. 

Arsim Jashari, nuk e di qe ka qenë dikush me transparent se unë në këtë 

kuvend.  

Daut Azemi, tha se ju kisha lut qe ta respektoni rregulloren e punës të 

fokusoheni në pyetje dhe mos të flisni nga vendi. Se për ndryshe me detyroni të 

ndërmarr masa. 

Albiona Tasholli, tha se e kam një pyetje për DKA-në, ku shqetësuese është 

braktisja e shkollave nga nxënësit prej fshatit në qytet dhe jashtë shtetit, ku në disa 

shkolla në fshatra ka rënë numri i nxënësve shumë. Dhe kjo është dukuri 

shqetësuese. Po ashtu e kam edhe një kërkesë nga zjarrfikësit e Lipjanit qe të pajisen 

me një kuzhinë dhe një makinë larëse të rrobave.   

Ardit Cani, tha se e kam një kërkesë për rregullimin e trotuarit në fshatrat 

Baicë dhe Resinovc të cilën kërkesë e kam bërë edhe më herët. E dyta ka të bëjë me 

rregullimin e infrastrukturës të Gryka e Baincës,si dhe të bëhet edhe një park pasi qe 

aty ka hapësirë të mjaftueshme. Pyetje për drejtorin e  DSHP, te vendoset një tabelë 

për ndalimin e kamionëve me pesha te renda. 

Armend Grajqevci, tha se i kam disa kërkesë për drejtorët e DKRS dhe 

Infrastrukture, qe te bëhet vendosja e një monumenti kulturor artistik me të cilin 

identifikohet trashëgimia kulturore e Lipjanit . Po ashtu edhe te bëhet vizatimi i 

morales te objektit të barnatorja e qytetit. Dhe të bëhen rrethojat  te shtegu i ecjes 

përballë lumit Sitnica. 

Rinor Murati, tha se është duke u punuar te shegu i ecjes, propozoj qe te behet 

një kënd i lojërave për personat me aftësi të veçanta. Dhe e dyta një propozimin për 

ndërtimin në vitet e ardhshme të Qendrës së Down Syndrome-it dhe Autizmit. Dhe 

e fundit a është paraparë nga ana e qeverisë ndonjë projekt për komunën tonë. 

Lumturije Bytyqi-Hasani, tha se para një kohë gjatë votimit të buxhetit, ne 

patëm marr një vendim për ndarjen me mjeteve financiare për blerjen e veturave 

zyrtare, por para disa dite mora informate qe qeveria nuk ka lejuar blerjen e 

veturave pse ka ndodhur kjo, a mundeni te na sqaroni? 
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Lulzim Rrustemi, tha se pari ju kisha lut qe ne si anëtar te kuvendit te flasim 

me qetësi me argumente, pasi qe jemi te zgjedhurit e qytetarëve,pastaj tha se e kam 

një kërkesë qe te ju shtohet një mbështetëse  tavolinës në mënyre qe te vendosen 

llaptopët  pasi qe janë pak të ngushta tavolinat. E dyta e kam një shqetësim sa i 

përket protokollit të komunës ku gjatë përurimit të objektit të ri të komunës, anëtarët 

e kuvendit edhe pse pas probleme thirren me ftesa nuk kanë vend askund ku te 

ulen, dhe me këtë këshilli organizativ duhet të ketë kujdes. Tjetra ne si komision i 

këshillit të fshatrave nuk kemi pas mbështetje gjatë daljes ne teren, ku askush nuk na 

është përgjigj pozitivisht dhe kemi me vetura dhe me çështje tjera teknike qe janë 

kane përgjegjësi e drejtoratit për Administratë, po ashtu nuk ka pas publikim te 

ftesave ne fshatrave përveç ne faqe e për ketë kemi peticioni nga qytetaret për ketë 

çështje dhe dikush duhet me marr përgjegjësi për këtë. Dhe një pyetje e kam për 

DKA-në, çështja e bursave është mirë qe është rrit numri i bursave, por si ka mbet 

çështja me 9 studentë të cilën studiojnë jashtë shtetit të cilët nuk kanë përfituar. Dhe 

në fund edhe dy kërkesa të banorëve te Brusit për disa rrugica dhe ujë të pijshëm, 

ndërsa në Kleçkë kanalizimi. 

Daut Azemi, komisioni i fshatrave e keni bërë një punë shumë të mirë, 

vazhdimisht ju kemi përgjigjur kërkesave tuaja, por ka pas edhe ndonjë ngecje.  

Bashkim Budakova, tha kam një pyetje rruga Lipjan Rubofc kur pritet të 

rregullohet,pasi qe është dëmtuar shumë dhe po ka ankesa të qytetarëve, të cilët 

dëshirojnë te dinë si është gjendja.  

Imri Ahmeti kryetar i komunës, tha se sa i përket kanalizimit në Kleçkë e di 

qe është i nevojshëm por do ta shohim ne mundësitë buxhetore ta përfshijmë edhe 

këtë. Sa i përket automjeteve ju kemi dërguar shkresë ministrisë por prapë nuk po na 

lejojnë edhe pse mjetet i kemi. Ne i kemi edhe 4 vetura të cilat kemi me i përzu ne 

mars dhe do të mbesim me vetura te vjetra. Protokollit sa i përket une pajtohna, se 

nuk kemi traditë, por ne kemi bërë pa ulëse për shkak se nuk kemi pas te 

mjaftueshme. Për studentet qe studiojnë jashtë shtetit do ta shohim se si do të 

veprojmë, ose do te ju ndihmojmë individualisht. Zgjedhjet në fshatra nuk e di ende 

nuk kam marr asnjë raport nga komisioni. Sa i përket investimeve nga Qeveria nuk 

kemi asnjë projekt për vitet ne vijim, unë kam provuar me amandemetime përmes 

grupit te LDK-së në Kuvend dhe deputetit nga Lipajni, Rashit Qalaj. Sa i përket 

këndit te lojërave  për nevoja te veçanta do ta shohim mundësinë. Në Baicë do të 

rregullohet trotuari ne vitet në vijim. Por ne po kemi telashe me nivelin qendror ku 

kemi disa lënë ne OSHP. Edhe me kapakët e pusetave po kemi telashe ne te gjitha 

fshatrat. 
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 Pasi qe çështje tjera nuk pati u kalua me punë sipas pikës së parë të rendit të ditës. 

I 

Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e 13-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? 

Bashkim Budakova, tha se nuk kam vërejtje në procesverbal, por e kam një 

vërejtje te materiali i kuvendit kur te na dërgoni të paktën te jetë me ngjyre, në mënyrë 

qe të shihen më mirë, pasi qe po është vështirë të lexohen. 

Pastaj Kryesuesi i  Kuvendit Daut Azemi, tha se ne ekstrat nuk pat vërejtje, 

ndërsa sa i përket materialit do te mundohemi qe mbledhjen e ardhshme  t’ua 

dërgojmë ashtu siç propozuat, pastaj vuri në votim ekstraktet nga mbledhja e 13 e 

Kuvendit, pas votimit konstatoi se Kuvendi me, 27  vota për  aprovoi 

 Ekstraktit nga mbledhja 13-të e Kuvendit. 

Shtesë: Ekstrakti 

II. 

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

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

Semetishtit nga DPUMM,i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozimi. 

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Albiona Tasholli,tha se ne mendojmë qe në këtë plan është prezantuar 

mjaftueshëm gjendja mjedisore në komunën e Lipjanit. Nga ky vlerësim është 

identifikuar  problemet dhe me këtë shihet se është punuar mjaftueshëm në fushën 

mjedisore sidomos te shtrirja e rrjetit të kanalizimit, ujësjellësit dhe menaxhimit të 

mbeturinave. Dhe ne si grup i LDK-së e mbështesim këtë propozim vendim. 

Ganimete Qeriqi, tha se kur është fjala mej marrë ne mbrojtje vlerat historike 

është mire me u marrë ne mbrojtje edhe shtëpia e Mehdi Qeriqit e cila  ka qene shtëpi 
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shtabit të UÇK-së ,ka edhe vlera tjera historike ,po ashtu ka edhe një Arkitekture te 

veçante te ndërtimit edhe mundet te shfrytëzohet për rekreacion ne kohe te verës. 

Alban Salihu, tha se kam një pyetje në bazë të cilës rregullative ligjore është 

hapur deponia qe është te shtegu i ecjes të lumi Sitnica  

Lulzim Rrustemi, tha se nëse e analizojmë i detajuar por ka nevojë te punohet 

shumë. Me mjedisin në Lipjan ka punë shumë, ato qe janë listuar këtu janë mirë. Lipjan 

çalon me ujera të zeza po ashtu edhe me ujë të pijshëm. Po ashtu plani i fezibilitetit te 

vitin 2024. Dhe ne bazë të këtij plani trajtimi i ujërave te zeza është tek ne vitin 2025. 

Po ashtu edhe seleksionimi i mbeturinave është shumë vonë të gjitha mbeturinat 

grumbullohen me një vend pa u seleksionuar . 

Gazemd Qerkini tha se i perkrahi parafolist, nje paln shumë i qelluar, nuk 

mendoj qe është i vonuar, dhe nje plan jashtzakonisht i rendesishëm. 

Lulzim Qerimi, nënkryetar i komunës tha se e kam një reagim ndaj 

perfaqesuesit se oraganizatës YAHR, Bekim Krasniqit, për shkak të një shkrimi qe e 

ka postuar në rrjetin socail ne facebook, per diskrimin ndaj anëtarit të kuvendit nga 

komuniteti ashkali. Une ju them qe Enevri është është ne koalicion me poziten dhe 

ulet aty ku ulet edhe pozita, dhe kërkoj nga ana juaj qe ta tërhiqni këtë shkrim. 

Daut Azemi, kryesues i kuevdnit tha se, Bekim Krasniqi duhet me terhiq atë qe 

ka reagu, dhe nuk duhet me reagu per dicka pa e pas informatën e saktë, pasi qe ka 

rregull per uljen qoftë të anëtarëve të Kuvendit apo edhe të ekzekutivit dhe secili është 

ulë në bazë të votave përveç shefave të grupeve.Dhe nuk është bërë asnjë diskriminim 

ndaj askujt, dhe me kordinim me Enevrin, ai ka desht te ulet nga pozitadhe kerkoj nga 

ana juaj ta tëriqni atë reagim. 

Alban Salihu, tha se forma si e trajtuat reagimin nuk ke e drejtë. 

Daut Azemi, tha se ne nuk kemi bërë asnjë diskriminim ndaj Enverit, dhe per 

çdo reagim duhet te mirret informata e saktë. 

Imri Semetishti, tha se ky plan është harmonizu deri ne nje masë me kornizen 

buxhetore. Ky plan do të ndikohet edhe nga dokumentet tjera qe do te nxiren në vitin 

2023. Deponia e mbeturinave te shetgu ecjes nuk e ka vendin aty kjo qeshtje është 

trajtuar, dhe ministria është duke e hartuar nje plan per deponitë. Dhe çdo deponi 

është ndërtuar jashtë standarteve. Sa i perket shtëpisë se Mehdi Qeriqit se bashku me 

drejtoratin për Kulture do ta analizojmë këtë çështje dhe ta bindim ministrinë 
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përkatëse qe të shpallen si monoment i historik.Ky plan nuk është i përkyer pasi kemi 

pas shumë sfida. 

Lulzim Rrustemi, tha se i ke dy vendime te kuevdnit komunal per mbetjet 

shtazore i cili nuk përdoret dhe vendimin per trajtimin e mbeturinave te ngurta e të 

cilat nuk i pash në këtë plan. 

Imri Semetishti, tha se ke të drejtë, por i kam pa pak vonë këto vendime, dhe 

kjo ka qenë njëra nga sfidat, por këto do të duhet të zbatohen 

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

vendimit dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi me  ndryshimet e cekura me lart  me 

18 vota për, 10abstenime aprovoi vendimin. 

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

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

Reqica-Llugiqi e cila i  njoftoi të pranishmit me të dhënat nga raporti.   

Pastaj kryesuesi, hapi diskutimin? 

Alban Salihu, tha se e pash një rregullore per kodin etik të anëtarëve të 

kuvendit,pse kjo vetëm për anëtarët e kuvendit 

Anila Reqica-Llugiqa, njeri nga faktoret e pa zabtueshem te rokamndimet është 

një kod etik per sjelljen e anëtarët e kuevdnit  

Pastaj u kalu ne pikën në vijim. 

IV 

 Propozim Vendim për miratimin e Planit Komunal për Integritet 2023-

2026.   

 

IV 

 Propozim Vendim për miratimin e Planit Komunal për Integritet 2023-

2026.   

 

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, ia kaloi fjalën Anila 

Reqica-Llugiqi e cila i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga propozimi. 

Pastaj Kryesuesi, hapi diskutimin? 
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Majlinda Sylejmani, tha se ne si grup i LDK-së e përkahim këtë plan te cilin e 

kemi miratuar ne vitin 2018, dhe e velrsojmë një plan të tillë, i cili ka objektiva shumë 

të mira. 

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

me ndryshimet e cekura me lart, dhe pas votimit konstatoi se Kuvendi  me 16 vota për 

11 abstenime, aprovoi  Vendim  

Arsim Jashari, nese ka mirkuptim e perfundojmë tani, nuk shkojmë hiç në 

pauzë. 

Daut Azemi, kryesues i kuevdnit tha pasi qe ka kërkesë qe te shkohet ne pauzë, 

po shkojmë në pauzë deri në ora 12:00 deri në 13:30 

V 

 Informim i Këshillit Komunal Koordinues për mbrojtjen e viktimave të dhunës 

në bazë gjinore.   

 

Lidhur me këtë pikë Kryesuesi i Kuvendit, Daut Azemi, ia kaloi fjalën Fjolla 

Ibrahimi,Kryesuese e Këshillit Komunal për mbrojtjen e viktimave të dhunësnë baza 

gjinore e cila i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga informata.  

Pastaj edhe Metush Jashari,ushtures detyre i komandantit , nga Stacioni Policor 

në Lipjan i njoftoi në pika të shkurta për raportin e punës të stacionit policor në Lipjan 

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Gazmend Qerkini, tha se në emër të grupit të LDK-së ,e falenderoj të dy 

parafolsit për informatën e dhënë mjaft të detajuaj, në bazë të këstyre informatav 

shihen se komuna e Lipjanit është komuna e parë qe ka themeluar Këshillit Komunal 

Koordinues për mbrojtjen e viktimave të dhunës në bazë gjinore.Dhe shihet qartë qe 

ka bas bashkpunim me të gjitha insititucionet relevente qe te luftohen këto dukuri.Të 

gjithë ne së bashku tuhet ta mbështesim këtë këshill dhe të jemi përkrahës të 

aktiviteteve të tyre jo vetëm në 16 ditorin e fushatës por çdo herë. Ne jemi edhe qe te 

realizohen te dy rekomanimet e këshillit. 

Arsim Jashari, tha se edhe un i falenderoj per informatat te dy parafolsit, dhe 

do ta keni mbështetjen tonë si grup çdoherë.  Po ashtu tha se dhuna në familje është 

një prej formave më tinëzare të dhunës ndaj grave ku përfshihen rrahjet, përdhunimet, 

format tjera të sulmeve seksuale, mendore dhe format tjera të dhunës, të cilat nxiten 

nga pikëpamjet tradicionale. Mungesa e pavarësisë ekonomike i shtyn shumë gra të 

vazhdojnë të qëndrojnë në marrëdhënie të dhunshme. Këto forma të dhunës vënë 
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shëndetin e grave në rrezik, dhe e dobësojnë aftësinë e tyre për të marrë pjesë në jetën 

familjare dhe jetën publike në baza të barabarte. Viktimat dhe mbrojtja e tyre në ditët 

e sotme janë bërë shqetësim i madh i shoqërisë bashkëkohore. Dhuna në familje në 

vendin tonë mendoj se është kaq shumë e përhapur nga fakti se, problemet e shumta 

socio-ekonomike në shoqërinë tonë, kanë ndikimin e tyre në përkthimin; dhunë në 

familje. Kjo edhe ngase është mjedisi ku më së shumti e kalojmë kohen, dhe se 

zmbrapsja e gjithë këtyre problemeve bëhet më shumë në rrethin familjar. Kjo nga 

fakti se nga problemet e shumta ekonomike dhe sociale paraqiten problemet në 

martesë, mes bashkëshortëve, pastaj kjo atmosferë në mes bashkëshortëve ka 

ndikimin negativ edhe tek fëmijët. Në këtë aspekt, propozoj që nëse bëhet përmirësimi 

i gjendjes ekonomike në vendin tonë mund të paraqitet si masë preventive, në drejtim 

të zvogëlimit të numrit të viktimave nga kjo sferë në Kosovë. E drejta e trashëgimit në 

Kosovë është garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Megjithatë, një pjesë 

e popullsisë së Kosovës ka funksionuar duke ndjekur traditën, që nënkupton ndarjen 

e pasurisë në mënyrë verbale nga kryefamiljari (trashëgimlënësi), jo duke u bazuar në 

parimin e barazisë, por në vullnetin e lirë të trashëgimlënësit, apo në rastet kur 

trashëgimia nuk është ndarë nga trashëgimlënësi ajo është ndarë mes trashëgimtarëve 

meshkuj duke mos i përfshirë trashëgimtarët femra.  Andaj ju lutem mos i eliminoni 

vajzat nga ndarja e pasurisë dhe  nga e drejta ne trashëgim. 

 

Shahadije Bikliqi-Dragaçina, tha se une i kam disa pyetje per parafolësit, a keni 

mujtë me ju ofru kushte e nevojshmes viktimës, po ashtu edhe policia a ka qenë në 

dijeni kryetari per rastin e fundit. Po ashtu tha se  Grupi jonë kemi një propozimqe 

kuvendi i Komunës së Lipjanit në fillim vitin e ardhshëm fiskal do ndaj 100 mijë euro 

në  kuadër të shërbimeve sociale për rastet e dhunës në familje dhe rastet  e dhunës 

në baza gjinore.Këto mjete të merren  nga të hyrat vetanake dhe vendimi final për 

votim do të sillet në muajin shkurt të 2023, përkatësisht në kohën kur do barten të 

hyrat vetanake nga viti 2022 në vitin 2023. 

Bashkim Budakova, tha edhe unë i falënderoj për informatën, të dy parafolësit 

ke një informatë shumë e mirë, mirëpo nëse shihen statistikat qe 7 vite është rritur 

numri i rasteve. A është ndërmarr diçka qe të ndalen këto raste. 

Lumturije Bytyqi-Hasani, tha se pari ju shpreh ngushëllime familjes për 

humbjen e më të dashurës së tyre dhe ne tani kur po flasim për rastin familjarët e e 

vajtojnë motrën dhe nipin e tyre pse shteti nuk ia doli ti mbronte ata. Hamiden e vrau 

burri i saj sepse ai e trajtoi sikur rob dhe me të mund të bëjë çka të dojë madje të ia 
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marr edhe shpirtin, por bashkë me burrin Haminden e vrau edhe sistemi e vrau edhe 

mentaliteti i një polici, prokurori,e një gjygjqtari të cilët nuk e kryen punën si 

duhet.Uroj qe ky te jet rasti i fundit qe dështojnë institucionet e shtetit. 

Alban Salihu, tha se edhe unë ju falënderoj për informatat nga të dy 

parafolësit,tha se duhet qe institucionet ta kryejnë punën si duhet. Kam pyetje, a ka 

rritje te rasteve të dhunës në familje, apo ka filluar vejdisimi i qytetarëve për 

lajmërimin e rasteve. Dhe a keni mundësi edhe një informatë rreth rastit të fundit të 

ndodhur.  

Rinor Murati, tha se kam dy pyetje për komandantin e stacionit policor se çka 

është urdhri mbrojtës dhe a kemi edhe raste tjera me urdhër mbrojtës në komunën 

tonë. 

Ganimete Qeriqi, tha se dhuna është instinkt ,ka ndodh prej qe ekziston 

njerëzimi, eshte duke ndodh e do te ndodh edhe ne te ardhmen. Ndodh çdo kund,ne 

shtëpi,ne rruge,ne institucione, shkolle edhe kuvend etj,,, Zakonisht ndodh mes 

burrash ose djemve mes vete. Burrat me muskuj me te fort i sulmojnë ata me muskuj 

pak me te dobët,ata me te dobët i sulmojnë te tjerët me te dobët e kështu me radhë. Siç 

e patëm rastin makabër, terrorist qe u trishtuan edhe përtej vendit tonë. Rasti i fundit 

e shpërfaqi  qe ne institucione tona mbretëron patriarkalizmi qe femra po trajtohet 

skllave, u vra qytetarja jone vetëm pse shteti se mbrojti. Dhe me këtë pat dështim total 

të  institucioneve. Ne këto institucione gruan nuk e marrin seriozisht dhe fshehurazi 

mbajnë lidhje me dhunuesin. Kjo nuk quhet barazi as shtet ligjor demokratik kur 

gjysma e popullatës nëpërkëmbet e qe nënkupton qe janë gra ,si shtrese ma e 

cenueshëm e vendit. Uroj këto dukuri mos me ndodhe më uroj për barazi gjinore,shtet 

demokratik,ligjor ku jetojnë te barabartë si burrat ,si gratë. 

Nexhmedin Lekiqi, tha se numri i atyre qe bëjnë dhunë në familje duhet te 

lajmërohen dhe te gjitha ata qe janë dhunues të futen në burg dhe te marrin dënimin 

e merituar. 

Lulzim Rrustemi, tha se nga asnjëri nga parafolësit nuk u prek rasti i fundit. Sa 

i përket Këshillit Komunal Koordinues për mbrojtjen e viktimave të dhunës në bazë 

gjinore, sa herë takoheni, a epen rekomandime ndonjëherë nga anëtarët e këtij këshilli. 

Ky këshill ka ecje nëpër shesh, ka shpërndarje te broshurave, dhe për shkak te 

vedijësimit rastet po rriten dhe kjo po bëhet falë guximit të femrave. Dhe qe 6 vite janë 

vetëm 2 rekomandime dhe është keq qe ende nuk kanë një fond të veçantë. Po ashtu 

edhe kujdestari 24 ore te mos te paguhet edhe kjo është keq. Ne si kuvend jemi te 
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gatshëm qe çdoherë te ju ndihmojmë. Në baza ligjore a po mundeni me ju dalë në 

ndihmë qytetarëve. 

Daut Azemi, tha se këshilli ka bërë një punë të mire por bashkërisht duhet ta 

përkrahim këtë këshill në vazhdimësi. 

Fjolla Ibrahimi, tha se do te ju përgjigjëm pyetjeve aq sa kam kompetencë. Me 

konventën me nuk quhet viktime e dhunës por e mbijetuar. Ne kemi diskutuar edhe 

për trashëgiminë në pronë. Rastin e fundit nuk kam kompetencë të flas . Unë kërkova 

nga të gjithë pa dallim te jeni pjesëmarrës ne aktivitetet te cilat i bën ky këshill. Unë si 

kryesuese e këtij këshilli mendoj qe ka filluar vejdisimi i qytetarëve për lajmërimin e 

rasteve të dhunës në familje. Te strategjia ne prej vitin 2016, e keni aty ku ne si këshill 

takohemi dhe epim rekomandimet, dhe ato rekomandime votohen nga anëtarët e 

këshillit. Rastet e dhunës ne familje janë rritur prej pandemisë pak me shumë jo vetëm 

te ne por ne te gjithë botën. 

Arsim Jashari, tha se sot shumica e grave sot nuk po punojnë për shkak të 

punëve të shtëpisë ose kujdesjes për anëtarët e familjes. 

Metush Jasshari, tha se ,Urdhri mbrojtës është një urdhër qe jep gjykata ndonjë 

personi, kundër një personi tjetër, prsh një personi qe te mos kaloj nga rruga e personit 

tjetër pasi qe mund ta rrezikoj, ose te nejtën banese dy dhoma i përdor njëra pala dy 

pala tjetër. Tani për tani i kemi 15 urdhër mbrojtës në komunën tonë. 

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. 

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

Pacolli, drejtor i DEZH,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të dhënat nga 

propozimi.  

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Arsim Jashari, tha se ne si grup do ta mbështesim këtë vendim edhe pse nuk ka 

pas nevojë me u votuar. 

Daut Azemi, tha disa komuna e kanë votuar dhe ne e kemi pru ashtu. 



13 

 

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

verejtet e cekura me lart që në lsita në banullë të hiqet nga renditja dhe pas votimit 

konstatoi se Kuvendi  me 25 vota për, aprovoi  vendimin. 

VII 

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

natyrore dhe fatkeqësitë  të tjera në territorin e Komunës së Lipjanit 

 

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

Rrustemit koordinator, i DSHPMSH,  i cili në vazhdim i njoftoi të pranishmit me të 

dhënat nga propozimi.  

Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin? 

Armend  Grajqevci, tha se në emër të grupit të LDK-së,e mbështesim këtë 

propozim vendim, dhe e shohim shumë të rëndësishëm këtë vendim pasi qe me të do 

të bëhen punë shumë të mira. 

Arsim Jashari,tha ne si grup e mbështesim këtë plan pasi qe është shumë i 

nevojshëm. 

Alban Salihu, tha se ne bazë të këtij plani janë dy rreziqe zjarri, dhe vërshimet. 

Si institucione për zjarrin duhet ta rrisim veijësimin . Kur të bëhet planifikimi i 

buxhetit duhet te shikohet ato vende ku ka me shumë vërshime të hapen lumenjtë. 

Lulzim Rrustemi, tha një plan i detajuar, ne duhet laborim me i gjatë, dy reziqet 

zjarren dhe vërshimet janë rreziqe qe kanosen ne çdo fazë komunë së Lipjanit, dhe 

zbatimi donë kohë dhe profesionalizëm. Po ashtu shumica e banesave nuk kanë 

shkallë emergjente, dhe duhet te kihet kujdes ,në çdo aspekt. 

Haqif Rrustemi, tha se nuk jam i kënaqur me këtë plan, edhe pse ky plan është 

bërë për të paraqitur gjendje reale në teren. Shënimet e vendbanimeve nuk janë shumë 

të sakta.   

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

pas votimit konstatoi se Kuvendi  me 25 vota për, aprovoi  Vendim  

 

Pasi  çështje të tjera nuk pati mbledhja përfundoi në ora 15:25 
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Ekstraktin e hartoi                                                                   Kryesuesi i Kuvendit                                                                              

      Behar Aliu                                                                                  Daut Azemi                                                                                                      

                                                                                                  


