
   
 

Page 1 of 15 

 

                                

                            Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 
       Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 
KUVENDI I KOMUNËS 
 
Ekstrakt 

nga procesverbali i mbajtur më 30 nëntor 2018, në mbledhjen e XIV (katërmbëdhjetë) të 

Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VI. 

 

 

Mbledhja filloi në orën 10;10 dhe u mbajt në sallën e Kuvendit.  

Mbledhjen e kryesoi z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit të Komunës. 

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë këshilltarët/et e Kuvendit të Komunës (34), kurse një 

anëtar nuk është zëvendësuar ende nga KQZ (Lista e nënshkrimeve) 

Me këtë u konstatua se ekziston kuorumi për punë dhe vendimmarrje. 

Gjithashtu në mbledhje të pranishëm ishin, drejtorët e Drejtorive, disa përfaqësues të mjeteve të 

informimit, dhe një numër i qytetarëve.  

 

 

 

   Rendi i Ditës  

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen, përshëndeti të pranishmit, shtoi, besoj 

se thirrjen dhe materialin për këtë mbledhje e keni marrë me kohë të gjithë, po ashtu në hyrje ju 

janë shpërndarë edhe konstatimet nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa, andaj nëse 

ndokush dëshiron fjalën urdhëroni, nëse jo atëherë vazhdojmë me punë pasi të miratohet rendi i 

propozuar i ditës duke përfshirë edhe konstatime e cekura nga mbledhja e KPF-së, ku është 

përfshirë edhe pika shtesë që ka të bëjë me zëvendësimin e një anëtari të Komitetit për 

Komunitete, përfaqësues nga radhët e komuniteteve jo shumicë . 

 

Njëzëri u miratua rendi i propozuar i ditës duke përfshirë edhe konstatimet e rekomanduara nga 

mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe pikën shtesë sipas kërkesës – nominimit të 

Komunitetit ashkalinj, përkatësisht: 

 

 Zëvendësimi i anëtarit të Komitetit për Komunitete nga radhët e Komunitetit 

ashkalinj.  

 

Përfshihet në rendin e ditës, në pikën 4, kurse pika, Të ndryshme, kalon sipas radhës në pikën 5 

 
 
 
 
 
 



   
 

Page 2 of 15 

 

 

1. Propozimi i vendimit për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit 

të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës 

 

 

z.Faik Muçiqi, Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike Mbrojtjes dhe Shpëtimit – 

DSHPMSH, e paraqiti fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, sigurisht keni analizuar propozim 

vendimin në fjalë, keni vërejtur që në kuadër të materialit është edhe kërkesa e Këshillit të 

Bashkësisë Islame – KBI, Podujevë. Meqë Marrëveshja përkatëse skadon në fund të këtij viti, 

KBI ka kërkuar që në kushte të njëjta të mundësohet vazhdimi i Marrëveshjes përkatësisht 

subvencionimi i shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të 

përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës, andaj para vetës keni edhe propozim 

vendimin e Kryetarit të Komunës që ky subvencionim të vazhdoj deri në fund të vitit 2020 ku 

janë të bashkëngjitura edhe shërbimet, çmimoret dhe të gjitha specifikat tjera të nevojshme të 

cilat Komuna i ka marrë përsipër viteve të kaluara por që ka propozuar t‟i merr edhe për dy vitet 

e ardhshme. Sipas analizave dhe parallogarive që kemi bërë ky subvencionim – shërbim 

Komunës i kushton rreth 100,000.oo€ nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve, mirëpo 

edhe përkundër kësaj që realisht zvogëlohen subvencionet në fusha të tjera, ne kemi vendosur të 

vazhdojmë subvencionimin në fjalë.  

Vlen të theksohet se në të ardhmen Komuna jonë do të ketë edhe shërbime tjera sa i përket kësaj 

fushe, qoftë brenda varrezave, qoftë mirëmbajtjes së tyre, qoftë në infrastrukturë etj të ngjashme, 

andaj me miratimin e këtij propozimi do  t‟ju mundësohet qytetarëve mbulimi i shpenzimeve të 

varrimit.      

z.Avni Fetahu, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së e përkrahë këtë propozim 

vendim të prezantuar dhe arsyetuar nga Drejtori, në të njëjtën kohë e konsiderojmë si shërbim të 

mirë për qytetarët qoftë në vitet e kaluara qoftë për vitet e ardhshme, sigurisht që në pretendimet 

e ardhshme me ngritjen e buxhetit të ketë edhe shërbime tjera.    

z.Fitim Haziri, theksoi, ashtu siç kemi diskutuar edhe në mbledhjen e KPF-së, ne e mbështesim 

kërkesën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Podujevë. Gjithashtu kërkojmë që në të ardhmen 

duhet të nxjerrim një rregullore për mirëmbajtjen e varrezave sepse vërtetë gjendja e varrezave 

në Komunën e Podujevës nuk është e mirë e që besoj se në një të ardhme të afërt kjo çështje të 

rregullohet ngase Komuna si institucion nuk është mirë të bie keq në rastet e varrimeve ku shihen 

se varrezat janë në gjendje katastrofale.     

z.Rafet Llapashtica, theksoi, edhe Grupi i këshilltarëve nga radhët e PDK-së e përkrahim 

propozim vendimi për subvencionimin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Podujevë për kryerjen 

e shërbimeve të varrimit, sipas materialit përkatës.  

z.Avni Islami, theksoi, edhe unë si këshilltar i këtij Kuvendi nga radhët e partisë Balli Kombëtar 

e mbështesë këtë propozim vendim, madje pres që në të ardhmen të analizojmë edhe më shumë 

në aspektin e rritjes së buxhetit për një gjë të tillë për shkak se gjendja ekonomike-sociale dita 

ditës po varfërohet dhe kemi raste kur shkojmë për varrime dhe ngushëllime vërejmë se brengë e 

familjarëve është edhe varrimi i të afërme të tyre.    

z.Benjamin Ejupi, theksoi, edhe Partia e Drejtësisë e përkrahë këtë iniciativë për mbështetje 

financiare Këshillin e Bashkësisë Islame për kryerjen e shërbimeve të varrimit.  
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z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, po vërehet se të gjitha subjektet të përfaqësuara 

në këtë Kuvend janë për një vendim të tillë, andaj e hedh në votim këtë propozim vendim. 

 

Pas votimi u konstatua se njëzëri miratohet propozimi i vendimit për subvencionimin  e 

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

Komunës së Podujevës. 

 

 

2. Propozimi i Rregullores për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019 

 

z.Isuf Latifi, Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave - DBF, e paraqiti fjalën hyrëse, ndër 

të tjera theksoi, duke u bazuar në Ligjin 06/L-005 për tatimin në pronë, dhe instruksionet e 

Departamentit të tatimit në pronë pranë Ministrisë së Financave, është paraqitur në Kuvendin e 

Komunës kjo propozim rregullore e cila në fakt do të duhej të ishte pjesë përbërëse e projekt 

buxhetit për vitin 2019, mirëpo nuk ka mund të ndodh për shkak të ndryshimit të Ligjit për 

tatimin në pronë i cili ka hyrë në fuqi më 01 tetor 2018 sipas të cilit është paraparë një tatim i ri, 

fjala është për tatimin në tokë që fillon së aplikuari nga viti 2019 për të cilin unë personalisht 

mendoj se përveç që është një obligim shtesë dhe i ligjshëm, do të jetë një sfidë për komunat për 

arsye se pronat nuk janë të rregulluara ligjërisht me pronarë faktik dhe të harmonizuara ligjërisht, 

andaj mendoj se do të ketë vështirësi në zbatim. Tatimi në tokë do të ketë pesë faza të realizimit 

deri sa ai të jetë i plotë apo 100% në vlerën e saj, përkatësisht do të jetë nga 20% të vlerës së 

tokës duke filluar nga viti 2019 deri sa të arrin 100%, që i bie për 5 vite. 

Në këtë dokument kemi propozuar një normë minimale tatimore prej 0.15% për pronat 

rezidenciale dhe ato bujqësore, kurse për pronat komerciale dhe industriale kemi propozuar 

normën prej 0.20%, e që vlen të theksohet se kjo normë është minimale sepse ligji parasheh për 

pronat rezidenciale dhe komerciale normë tatimore duke filluar nga 0.15% deri në 1% të vlerës, 

ndërsa tek pronat bujqësore ligji parasheh nga 0.15% minimum deri në 0.50% maksimum, si dhe 

tek pronat pyjore nga 0.15% deri në 0.30%.  

Gjithashtu e përkrahi edhe propozimin njëkohësisht rekomandimin e Komitetit për Politikë dhe 

Financa që tek tabela 1, në pikën 2.2 ku shkruhet, zyrë, të jetë, zyrë – lokal afarist.      

z.Avni Fetahu, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së e përkrahim propozim 

rregulloren për tatimin në pronë për vitin 2019. Sigurisht që ky propozim buron nga normat 

ligjore ku përfshihet që nga ky vit të futet edhe tatimi në tokë e që sigurisht që kërkohet një 

mobilizim më madh edhe i stafit sa i përket njoftimeve dhe zbatimin e kësaj rregulloreje, andaj 

shpresojmë në realizimin e suksesshëm të tatimit në pronë.  

znj.Doruntina Hasani, theksoi, tatimi në pronë paraqet të hyrën kryesore vetanake për buxhetin 

e Komunës andaj, kjo rregullore është e një rëndësie të madhe për funksionimin dhe zhvillimin e 

Komunës tonë. Duke qenë se kemi të bëjmë me një rregullore që përcakton vlerat e pasurisë së 

paluajtshme dhe normat tatimore për këtë pasuri kjo duhet të jetë në kuadër të logjikës së 

politikës fiskale dhe në funksion të arritjes së qëllimeve të politikës fiskale si: Përmbushjen e 

nevojave të publikut përmes sistemit të shëndosh të tatimeve, stimulimin e investimeve, rritjen e 

kursimit, rritjen e cilësisë së shërbimeve publike si arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës etj. 

Duke pasur parasysh se kjo rregullore është në kuadër të ligjit të qeverisjes lokale dhe ligjit për 

tatimin në pronën e paluajtshme ne si Lëvizje Vetëvendosje  i kemi vërejtjet në këto dy ligje 

mirëpo ne jemi këtu si asambleistë dhe asamble komunale dhe normalisht na takon të merremi 

vetëm me rregulloren komunale për tatim në pronë të paluajtshme që sot na është paraqitur për 
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miratim në asamble në këtë mbledhje. Lëvizja Vetëvendosje, ka disa vërejtje në këtë rregullore 

pothuajse në të gjitha elementet përbërëse të kësaj rregullore si: Caktimin e zonave tatimore, 

vlerat për sipërfaqe, dhe normat tatimore. 

Te zonat tatimore ku territori i Komunës është i ndarë në 4 zona tatimore me theks të veçantë te 

zona e parë tatimore janë të përfshira me një zonë edhe rruga “Zahir Pajaziti”, “Xhemail 

Mustafa”, “Xhafer Meta”, që nënkupton edhe vlera e objekteve të banimit edhe komerciale është 

i njëjtë e rrjedhimisht edhe tatimi i njëjtë. 

Nëse e marrim një shembull konkret, një lokal në rrugën “Zahir Pajaziti” ku qiraja e atij lokali 

është 1000 euro një lokal me sipërfaqen e njëjtë  në rrugën “Sali Qitaku” apo “Xhafer Meta” 

qiraja e lokalit është 100 euro apo lokal i zbrazët për shkak se për arsyeje të lokacionit nuk arrin 

të mbijeton ndërsa tatimi është i njëjtë përkundër faktit se pronari i lokalit në rrugën “Zahir 

Pajaziti” realizon të ardhura 10 herë me të mëdha.  

Propozimi jonë është që në zonën e parë të jenë vetëm këto rrugë: “Zahir Pajaziti” deri tek 

stacioni i autobusëve, “Dr.Bajram Krasniqi”, “Xhemajl Mustafa” dhe “Skëndërbeu” nga 

udhëkryqi i Kerpimehut deri tek taksat për në Dumnicë dhe eventualisht ndonjë rrugë tjetër që 

mund të identifikohet pas ndonjë analize të saktë në teren. 

Te vlerat në sipërfaqe në zonën e parë të cilën e propozuam më lartë se cila duhet të jetë 

propozojmë që vlera e (shitoreve, zyrave, restoranteve, hoteleve) të rritet nga 650 në1000 euro. 

Te fushat sportive të zbritet vlera nga 100 në 50€ për arsye se e konsiderojmë se është çmimi i 

lartë dhe duhet të stimulohen veprimtaritë sportive. 

Te vlerat e sipërfaqeve për prona industriale ne si Lëvizje Vetëvendosje, me qëllim të stimulimit 

të prodhimit vendor propozojmë që të ulen nga 150 euro në 50 euro. Në lidhje me normat 

tatimore jemi të vetëdijshëm që i cakton kufijtë ligji, mirëpo në kuadër të ligjit ne propozojmë që 

normat për objektet industriale. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, është e vërtetë se kjo propozim rregullore është e përgatitur në 

kontura të legjislacionit në fuqi dhe duke marrë për bazë këtë, mendoj se rregulloren nuk mund 

ta ndryshojmë shumë për arsye se legjislacioni është ai i cili përcakton kornizën kryesore të saj.  

Sa i përket ndarjes së zonave, është niveli komunal ai i cili i përcakton dhe në këtë aspekt 

mendoj se do të ishte mirë që për çdo vit të bëhet rishikim i zonave me qëllim të shqyrtimit të 

mundësisë së lirimit nga tatimi për disa biznese të cilat mund të mos kenë ndonjë profit financiar 

për arsye të mos dëmtimit të atyre qytetarëve. Përndryshe ne si Komunë jemi të obliguar që një 

rregullore të tillë ta miratojmë. Nga ky vit do të jetë paksa më ndryshe sa i përket tatimit për 

shkak se fillon së zbatuari edhe norma tatimore për prona të paluajtshme – tokat, e që deri tani ne 

si qytetarë kemi paguar tatimin vetëm për m
2 

të shtëpive. Sa jam në dijeni në ligjin përkatës 

figuron një nen sipas të cilit tokat e punueshme lirohen nga tatimi në pronë, gjë e cila është e 

mirë për bujqit sepse nuk do të paguajnë tatim, kurse ata të cilët i lënë tokat djerrinë do të 

paguajnë. Komunës i mbetet që për inkasimin e tatimit në pronë të jenë më vigjilent në mënyrë 

që qytetarëve të mos iu grumbullohet borgji si dhe të hyrat të jenë sa më të mëdha. Më pëlqeu ajo 

që tatimi për toka do të filloj nga 2019 me 20% përkatësisht do të arrijë 100% në pesë vitet e 

ardhshme, ashtu siç e sqaroj Drejtori. pra ne Grupi i këshilltarëve të PDK-së e mbështesim në 

parim këtë propozim rregullore, por njëkohësisht kërkojmë që për çdo vit të rishikohen zonat nga 

ana e Drejtorive përkatëse.  

Sa i përket propozimit të koleges parafolëse që ka të bëjë me fusha sportive, unë meqë është 

prezentë këtu edhe Drejtoresha e Drejtorisë përkatëse, mendoj se është mirë që me rastin e 

hartimit të rregullores përkatëse secila Drejtori të del në terren dhe të bëjë studime për zona të 

caktuara dhe fushveprimtari të caktuara, shembull, nëse Podujevës i duhet më shumë hapësirë 
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rinore dhe aktivitete të ndryshme kreative, sporte, kulturë etj, ndoshta do të ishte mirë që 

paraprakisht të kërkoj Drejtoresha në fjalë që kjo linjë të mos tatimohet ose të zvogëlohet tatimi. 

Pastaj tek specifikimi i objekteve komerciale, ka shumë veprimtari komerciale të cilat nuk janë të 

cekura në këtë rregullore dhe qytetarët-pronarët mund të mos paguajnë tatimin për shkak se 

veprimtaria e tyre nuk figuron në rregullore, shembull, sallonet e ondulimit, në rast se hyhet në 

specifikime, shtrohet pyetja, në çka jeni bazuar për këtë tatim, përgjigja sigurisht se është për 

rregulloren në fjalë, por nëse kërkon pala rregulloren dhe shikon se specifikohen pishina, 

restorante, garazha etj, kurse sallon ondulomi nuk thuhet askund, mund të thot se veprimtaria 

ime nuk figuron dhe nuk e paguaj tatimin, pra mendoj se me këtë rregullore nuk bën t‟i shkohet 

askujt në lokal sepse nuk të përgjigjet, kështu që dokumenti publik i cili interferon direkt tek 

qytetarët duhet të jetë shumë mirë i studiuar për arsye që mos t‟iu del punë as inspektorëve 

komunal por as qytetarëve, apo thënë ndryshe mos të hyn në konflikte institucion – qytetar sa i 

përket përmbushjes së obligimeve që qytetarët besoj se i përmbushin mjaft mirë madje me 

vullnet. Pra mendoj se do të ishte mirë që të figuronte një pasues ku mund të thuhej, veprimtaritë 

komerciale, e që aty hyjnë të gjitha ato që kryejnë veprimtari biznesore, ndërsa në qoftë se 

specifikohen kështu siç janë me pika dhe nënpika, pastaj qytetarët kanë shumë arsye të mos e 

zbatojnë apo mos t‟i përmbahen kësaj rregulloreje.    

z.Isuf Latifi, Drejtor i DBF, theksoi, në mbledhjen e KPF-së u propozua një term të cilin e 

morëm si shumë të arsyeshëm dhe u përfshi në rekomandime në mënyrë që me rastin e miratimit 

të përfshihet në dokumentin e rregullores, fjala është për pikën 2.2 në tabelën numër 1 ku pas 

fjalës zyrë të përfshihet edhe, lokale afariste, term ky i cili konsideroj se i përfshinë të gjitha 

kategoritë të cilat zhvillojnë biznes në territorin e Komunës së Podujevës sepse lokal afarist 

mund të jetë qoftë salloni i ondulimit, qoftë ordinancat etj, pra mendoj se përfshihen të gjitha dhe 

njëkohësisht hiqen të gjitha dilemat që u ceken, edhe pse mjaft mirë ceket termi komerciale, i cili 

determinon mjaftë qartë, por megjithatë u plotësua edhe në pikën 2.2. 

 

Pas votimit u konstatua se me 26 vota për, asnjë votë kundër, dhe 8 vota të përmbajtura, 

miratohet propozimi i Rregullores për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019, duke 

përfshirë edhe rekomandimin e KPF-së, dhe atë: 

Në nenin 1 paragrafi 2.2, pas fjalës Zyrë shtohet; dhe lokale afariste. 

 
 

3. Propozim vendimi për shpallje interes publik (ndërtimi i rrugë përgjatë brezit të 

lumit Llap në Qytet)  
 

z.Hamdi Jaha, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit – DPUMM, 

e paraqiti fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, rreth këtij propozim vendimi kemi diskutuar edhe 

në mbledhjen e kaluar dhe besoj se janë dhënë të gjitha sqarimet e nevojshme, por me keqardhje 

e them që nuk është votuar – miratuar ky propozim sepse procedurat duhet të vazhdojnë. 

Megjithatë më duhet të ri sqaroj edhe njëherë disa çështje, detyrë e Kuvendit është se a është 

interes publik rruga në fjalë, e që ne e dimë se është interes publik, ndërsa çështjet tjera janë 

çështje të Ekzekutivit të Komunës, mirëpo në bazë të ligjit ne kemi qenë të obliguar të sjellim në 

Kuvendin e Komunës për shkak se në planin urban nuk e kemi pasë të dizajnuar komplet këtë 

rrugë, kështu që Kuvendi duhet t‟i jap miratimin në mënyrë që në hartimin e planit të ardhshëm 

dhe hartën zonale ajo rrugë të përfshihet në ato dokumente, përkatësisht të jetë rrugë strategjike 
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për Komunën. Pra edhe njëherë luteni që ta votoni këtë propozim vendim në mënyrë që të 

mundësohet zhvillimi i procedurave tjera nga ne si Ekzekutiv i Komunës.       

z.Avni Fetahu, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve të LDK-së e përkrahim këtë propozim vendim 

për shpallje të interesit publik, duke respektuar çdo rregullativë ligjore që është në kuadër të 

Republikës së Kosovës. Edhe njëherë e ripotencoj se e konsiderojmë si interes publik, ndërsa 

procedurat e mëtutjeshme janë kompetencë e Ekzekutivit të Komunës andaj edhe është 

përgjegjësi e tyre ta zbatojnë në përpikëri këtë interes publik të qytetarëve.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, nga sqarimi që e bëri Drejtori i Drejtorisë përkatëse, për këtë çështje do 

të thotë se nuk është bërë asnjë hap përpara dhe kemi mbet aty ku ishim në mbledhjen e kaluar 

në të cilën u premtua se do të jetë harta zonale, por tani del se realisht as që nuk është planifikuar 

më herët dhe nga ajo që ne u morëm vesh në mbledhjen e kaluar sa di unë ishte se duhet të 

arrihet një marrëveshje me qytetarët, gjë e cila është obligim ligjor por që si duket as kjo nuk 

është arritur, pra asgjë përparim nuk ka nga mbledhja e kaluar, asnjë element procedural nuk 

është plotësuar.  

Çështje tjetër, rruga në fjalë nuk i plotëson standardet, gjë të cilën përfaqësuesi ynë e ka thënë 

edhe në KPF, kjo rrugë do të vështirësoj komunikacionin e që besoj se do ta vërejmë të gjithë, 

por kjo rrugë është ngutë të bëhet për dy çështje, 1-për klientelizmin që ka kjo administratë 

komunale ndaj disa (2-3) biznesmenëve këtu të Llapit me qëllim që atyre sa më shpejt t‟iu 

siguroj që në ato parcela të atyre qytetarëve-pronarëve të bëjnë ndërtime të larta, pra aty është 

interesi, si dhe 2-mendoj se kjo është bërë për të lehtësuar punën tjetër të ngutshme që po bëhet 

në sezon dimri për të bërë meremetim apo si ta quajmë këtë punën në rrugën „‟Zahir Pajaziti‟‟ 

rrugë e cila tani veç është bërë histori e që të paktën Zahir Pajaziti nuk ka merituar të luhet me 

këtë rrugë, herë shtro herë arno, dhe tani po e shihni secili se në çfarë dimri do të kalojmë. 

Kështu që ne Grupi i këshilltarëve të LVV-së nuk do ta votojmë këtë interes publik që me të 

vërtetë nuk është i sinqertë, nuk është bazuar as në ligjin mbi ndërtimet, por kjo është diçka 

anarki totale e kësaj administrata komunale në shërbim të qytetarëve.       

z.Arbër Blaku, theksoi, sinqerisht jeni duke na qitë në një pozitë të keqe. Unë po foli në emër të 

asaj lagjeje sepse vie nga ajo lagje, jo Drejtor, t‟lutem jo. Në seancën e kaluar e diskutuam punën 

e një marrëveshje që keni pasë ju me qytetarët e asaj lagjeje dhe erdhëm në përfundim pozitë 

opozitë që të vihet deri te një marrëveshje e cila pastaj të sjellët në Kuvend në mënyrë që ne 

pastaj të thirremi në atë marrëveshje. Ne keni sjellë para një akti sikur ne nuk po dëshirojmë të 

shpallim atë zonë interes publik, jo, por dilni merruni vesh me qytetarë, e që disa prej tyre janë 

prezent këtu madje ka të atillë që janë ndal edhe nga puna për këtë çështje, pra vëni në letër 

marrëveshjet, e jo me fjalë e besë sepse nuk i njeh ligji gjëra të tilla, mirëpo merruni vesh dhe 

vëni në letër, sjellëni tek ne, atëherë ne e votojmë atë marrëveshje. Pra në këtë rast unë flasë edhe 

në emër të vllaznillakut dhe kushërinjve. Pra i nderuar Drejtor i DPUMM, po na qitni para një 

akti të keq-kryer, dhe kërkoj të mos sjellët më kjo pikë e rendit të ditës, mos sjellni bela.   

z.Rafet Llapashtica, theksoi, t‟ju them të drejtën ne si Kuvend jemi institucion që kemi marrë 

një përgjegjësi të vogël për të kryer një punë. Kur është dërguar thirrja dhe materiali për këtë 

seancë kur e kam parë këtë pikë të rendi të ditës kam menduar që diçka është arritur në terren. 

Unë dëgjova debatin mes këshilltarit z.Arbër Blaku dhe Drejtorit të DPUMM z.Hamdi Jaha, 

mirëpo propozim vendimi në fjalë qe dy seanca vie nga Kryetari i Komunës për të bërë 

shpronësimin për rrugën e filluar pa procedurë, por tani meqë nuk është prezent Kryetari ne po 

duhet të diskutojmë me Drejtorin e DPUMM sepse fusha e kësaj pune lidhet specifikisht me ju 

Drejtor. Unë vetëm e di që Kryetari i Komunës ka shkuar në atë zonë-lagje në vitin 2016, para 

zgjedhjeve lokale dhe ka biseduar për këtë çështje gjë e cila është shumë logjike, mirëpo tani 
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jemi në prag të vitit 2019, dhe janë rreth dy vite e gjysmë, janë mbajt zgjedhjet dhe ka rimarrë 

mandatin, por nga atëherë i ka qitë në lajthitje të gjithë qytetarët sepse ata kanë besuar në fjalët e 

Kryetarit, ndërsa tani nuk mund të arsyetoj askush situatën e krijuar. Drejtori i cekur e përmendi 

ligjin, mirëpo unë them se ligji është shkel, kurse me teke ose qejfe individuale nuk mund të 

funksionojmë ashtu siç nuk mund të funksionojmë as me kanune ose me familje, por ka ligj dhe 

pikërisht ligji është shkel nga Kryetari i Komunës sepse ka filluar punët pa procedurë dhe është 

një gjë që shihet, pra qysh mund të filloj puna pa u kryer procedurat dhe kush ju ka dhënë të 

drejtën kompanisë punë kryese të filloj punët ose më mirë të them të fusin makineritë në oborre 

të qytetarëve pa asnjë vendim ligjor, hap i cili nuk guxon të ndërmerret sepse pronat janë private. 

Pra ligji ekziston por nuk po zbatohet si në nivel qendror ashtu edhe lokal. Pastaj është dashtë të 

mbahet debat publik me qytetarë dhe asnjë dokument i tillë nuk ekziston. Në seancën e kaluar 

është kërkuar dhe është mbështetë që kjo pikë të shtyhet me qëllim që të bisedohet edhe njëherë 

me ata qytetarë dhe të arrihet një marrëveshje, dhe sot është dashtë që Drejtori i DPUMM të 

tregoj se është takuar me ata familjarë – pronarë të atyre pronave në atë lagje, këtë e kemi 

diskutuar dhe kemi rënë në dakord për këtë ose atë, pra ligji është për të gjithë personat. Ne nuk 

mundemi sot ta votojmë këtë shpallje interes publik, t‟ia rrëzojmë shtëpinë dikujt në muajin 

janar, pse neglizhohen punët dhe procedurat prej Kryetarit të Komunës sepse fundja edhe 

Drejtori i zbaton urdhrat e Kryetarit, ndërsa në anën tjetër nuk sigurohet asnjë vend për strehimin 

e asaj familjeje deri në një zgjidhje, sikurse që e bëri Kryetari i Tiranës i cili i rrëzoj shtëpitë por 

jua siguroj apartamentet atyre familjeve. Kështu që ky propozim vendim mund të kaloj dhe të 

miratohet me mbështetjen e LDK-së e që mendoj se as këta këshilltarë nuk do ta ngritnin dorën 

më përpara se unë kur është fjala për interes publik, mandej unë në mbledhjen e kaluar kam 

kërkuar që edhe dikush nga Kuvendi të shkoj në bisedime me ata banorë mirëpo nuk jemi ftuar. 

Marrëveshjen që e ka bërë Kryetari i Komunës bashkë me dikë prej drejtorëve, unë mund të 

them se marrëveshje të tilla mund të bëjmë vetëm për prona tonat, por për pronat e qytetarëve jo, 

dhe në këtë aspekt unë kam dyshimin se mund të futet ndokush edhe në probleme private pastaj 

gjë të cilën nuk do të dëshiroja të ndodh asnjëherë, andaj në atë formë nuk mund të shkojmë. Unë 

jam shumë i sigurt që cilindo zyrtar komunal po ta prekte ajo rrugë qoftë edhe me gjysmë metri, 

pa e fut lekun në gjep nuk do të sillte këtë çështje në Kuvend, madje do të ngritnin zërin këtu. 

Unë personalisht nuk kam kurrfarë interesi për këtë çështje por vetëm i njoh ata qytetarë si të 

urtë, të ndershëm e të kulturuar, kërkoj nga ata që të ruhet qetësia sepse do të përdorim të gjitha 

format dhe nuk do të lejojmë të shkoj situata në një drejtim pse dikush dëshiron ashtu, 

përndryshe Kryetari i Komunës prap nuk ka ardhë në Kuvend për të dëgjuar se çka bëhet në këtë 

Kuvend, andaj ky propozim nuk mund të merr miratimin e PDK-së pa qenë Kryetari i Komunës 

prezent në sallë dhe të arsyetoj propozimet e sjella, madje sot nuk është prezent as Nënkryetari i 

Komunës sepse nuk kanë përgjigje dhe janë në dijeni për situatën, kështu që ne nuk e 

mbështesim këtë propozim vendim për arsye se nga seanca e kaluar nuk ka dal askush nga LDK-

ja në terren dhe të na tregoj neve këtu se çfarë ka ndryshuar situata nga ajo e kaluar, po edhe 

qofshin të pajtimit ata pronarë, marrëveshje të shkruar nuk ka, qoftë për kompensime financiare 

qoftë për interesa të ndërtimit, ndërsa në varinatin e dytë nuk mund ta bëni për arsye se ju 

mungon plani zhvillimor urban afatgjatë, e që është dashtë t‟i kryeni ato punë dhe keni mund t‟i 

kryeni qysh moti e që propozim rregulloren përkatëse para disa vitesh e keni sjellë në Kuvend, e 

keni vë në debat publik dhe nuk e keni sjellë sërish në Kuvend për miratim, kështu që këtë 

propozim vendim në këtë formë nuk e mbështesim, për forma tjera duhet të ulemi dhe ta 

analizojmë.                               
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z.Hasan Ajeti, theksoi, jemi në dijeni se ky propozim vendim për shpallje në interes publik është 

temë e bartur nga seanca e kaluar e Kuvendit të Komunës. Bazuar në Ligjin për shpronësimin e 

pronës së paluajtshme, respektivisht nenin 4 paragrafi 1.3, po citoj, përfitimi publik nga 

shpronësimi është më i madh se interesat të cilat do të ndërlidhen negativisht nga shpronësimi.  

Të nderuar, unë pres nga secili prej jush që pa dallim të subjektit politik, në mënyrë të drejtë dhe 

të saktë t‟i japim orientim këtij propozim vendimi në harmoni me legjislacionin në fuqi.  

Të nderuar qytetarë, lidhur me këtë, asgjë nuk është kontestuese sepse kemi dy palë në 

procedurë, organin shqyrtues që është Komuna dhe Ju si pronar të pronave të paluajtshme, ty 

gjitha të drejtat e juaja dhe obligimet e Komunës janë të rregulluara me ligj, e drejta zakonore 

nuk përcaktohet në këto dispozita, andaj çdo gjë tjetër që thuhet këtu e që nuk është e përcaktuar 

me ligjin jeni të bindur se nuk ka efekt juridik, është nul dhe e barabartë me zero. Nuk është as 

etike as morale që qytetarëve – pronarë të atyre pronave që një pjesë e tyre janë prezent këtu, të 

tentojmë t‟i vëmë në lajthitje se gjoja pronat e tyre mund të keqpërdoren dhe Komuna nuk do t‟i 

kryej obligimet siç parashihen me ligj, andaj për fund pres që ky propozim vendim të votohet që 

është interes publik por edhe privat, në një formë, për qytetarët e Komunës tonë.        

z.Avni Islami, theksoi, me sa unë di dhe kam lexuar, prona private është e shenjtë për secilin nga 

ne, madje kemi rastin e fundit ku ka ndërhy dikush në pronën private dhe është ekzekutuar me 

armë zjarri, do të thotë është liruar personi, prona private është e shenjtë. Debati i seancës së 

kaluar dhe ky që po bëhet sot nuk dallon shumë, në seancën e kaluar jemi marrë vesh që të 

arrihet një marrëveshje me qytetarët në mënyrë që puna të vazhdoj sepse është interes i 

përgjithshëm publik, mirëpo në asnjë rrethanë nuk do të duhej që të cenohej prona private 

përderisa të mos ketë një pajtim të të gjithë qytetarëve, unë propozoj të mos vihet në votim, unë 

kam vetëm një votë por jam kundër që të hidhet në votim derisa të ketë një marrëveshje.  

z.Arbër Blaku, theksoi, në seancën e kaluar unanimisht e votuam një propozim t‟imin që ishte 

për shtyrje të kësaj pike për seancën e radhës, respektivisht për këtë seancë, konkretisht çështja 

ishte që në këtë seancë të vihet në këtë Kuvend me një marrëveshje, propozim të cilin të gjithë e 

votuam, andaj përse tani dalim me tjetër qëndrim. Unë po e kuptoj parafolësin z.Hasan Ajetin i 

cili përmendi ligjin dhe akte tjera normative, gjë të cilat i dim i nderuar këshilltar, mirëpo në 

mbledhjen e fundit në një formë e thatë që Arbëri (unë) ka të drejtë që duhet të sjellët një 

marrëveshje në këtë Kuvend dhe këtë e votuam të gjithë, andaj përse sot nuk e kemi atë 

marrëveshje dhe po dëshironi ta mbështetni këtë propozim. Pra edhe njëherë kërkoj të ndalet kjo 

çështje ashtu siç e ceku edhe parafolësi z.Avni Islami, të mos hedhet as në votim, mos të bëhemi 

horë, kush është për kush është kundër, ngase mendoj se edhe këshilltarët po vihen në pozita jo 

të mira, e them këtë sepse e di që shumë prej këshilltarëve nuk dëshirojnë ta votojnë këtë 

propozim vendim, prandaj të mos i sjellim në pozitat të vështira, mos të hedhet në votim fare 

mirëpo të merren vesh Komuna dhe pronarët e atyre pronave pastaj të sjellët në Kuvend dhe do 

të miratohet unanimisht nga të gjithë.          

znj.Mrika Thaqi, theksoi, në emër të subjektit AAK, përderisa nuk ka ndonjë marrëveshje edhe 

ne nuk do ta votojmë këtë propozim vendim sepse nuk kemi nevojë të krijojmë tensione. Të 

bëhet një marrëveshje dhe tani do të jemi për dhe do ta votojmë.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, po ndërlidhem me dy propozimet e dhëna nga z.Avni Islami dhe nga 

z.Arbër Blaku, mendoj se nuk është zgjidhje e duhur të mos votohet apo të shtyhet, por duhet të 

votohet sepse është propozim vendim, mund të jenë qëndrime të ndryshme, për apo kundër, 

mirëpo meqë është propozim vendim duhet të votohet, besoj se edhe Kryesuesi këtë rregull e 

dinë.  
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z.Hamdi Jaha, Drejtor i DPUMM, theksoi, unë edhe njëherë z.Rafet Llapashtica dhe z.Bajram 

Ajeti, do t‟ju ftoja që të votohet diçka që është në interes të Komunës sepse marrëveshjet që ju 

kërkoni ato janë joligjore. Ne besojmë shumë në ligjet që janë të shkruara dhe Ekzekutivi i 

Komunës duhet t‟i kryej – respektoj për qytetarët tanë. Unë disa herë kam biseduar me qytetarët 

në fjalë por edhe sot para kësaj seance kanë qenë një grup i qytetarëve (rreth 7) pronar të atyre 

pronave që preken nga ndërtimi i rrugës në fjalë, me të cilët kemi detajizuar çdo gjë e cila do të 

pasoj pas kësaj faze. Sa i përket asaj që z.Bajram Ajeti e tha se nuk ka projekte, ne e kemi Planin 

Detaj Urbanistik i cili nuk përkon me kushtet që tani i kemi, pastaj kemi Planin Zhvillimor 

Komunal, në qoftë se keni qenë të interesuar mund t‟i keni parë dhe lexuar, dhe rruga në fjalë 

nuk është e përfshirë komplet por e njëjta do të përfshihet në hartën zonale e cila është në 

procedurë të hartimit dhe deri në muajin maj-qershor 2019 do të sjellët për miratim final në këtë 

Kuvend, duke falënderuar edhe GIZ-in Gjerman i cili është duke ndihmuar në aspektin financiar 

për hartimin dhe përgatitjen e saj.  Asgjë të keqe nuk ka dhe nuk do të ketë që sot ky propozim 

vendim të votohet sepse mbi të gjitha është interes i qytetarëve në përgjithësi por është edhe 

interes i atyre personave të cilët duhet t‟i zhbllokojmë, të cilët kanë qenë në qytet dhe në „‟ferr‟‟ 

dhe nëse ju mendoni se të njëjtit duhet t‟i lëmë ende ashtu si janë, urdhëroni. Ne po dëshirojmë të 

hapim atë pjesë të qytetit, kurse është detyrë e juaja si këshilltarë të Kuvendit që ta votoni ose 

mos ta votoni, e që unë mendoj se duhet të votohet ngase e ripërsëris se është interes i Komunës 

dhe qytetarëve me theks i atyre qytetarëve të cilët do të përfitojnë shumë në të ardhmen sepse 

krijohen mundësi të tilla, andaj nëse ju nuk e votoni atëherë po ju jeni ata të cilët nuk lejoni të 

zhvillohet ajo pjesë e qytetit.  

Unë sot kam biseduar me qytetarët në fjalë dhe të gjithë janë dakord, ne do ti marrim vendimet 

më të mira që janë për atë pjesë të qytetit, por nuk mund të marrim vendime pa u miratuar harta 

zonale.            

Pastaj z.Bajram Ajeti i ceku disa çështje, por unë e them se edhe ai vet është në dijeni se edhe 

objektin ende e ka pa leje madje ka mundësi të ketë edhe uzurpim, e them këtë meqë ai 

përmendi plane, unë dëshiroj t‟i tregoj se ka pas plane por as që nuk ka aplikuar fare për leje, e 

që sot më tregon mua dhe shet patriotizëm për çështje të urbanizmit, gjëra të cilat i përmenduri i 

dinë shumë mirë dhe kemi biseduar qysh në vitin 2002, mirëpo sot kemi të bëjmë një çështje 

krejtësisht tjetër, andaj edhe njëherë lus këshilltarët e Kuvendit ta miratojnë propozim vendimin 

në fjalë në mënyrë që të hapen rrugët për zhvillimin e procedurave tjera në funksion të realizimit 

të projektit.       

z.Bajram Ajeti, theksoi, shihni ata njerëz të cilët janë të padrejtë dhe që nuk kanë filozofi 

morale për punët që duhet t‟i kryejnë, ata njerëz të cilët kanë marrë përgjegjësi për qytetarët, në 

çfarë gjendje vijnë, sarihet bëhet si dylli, i lëvizin emocionet dhe ndjenjat ashtu e kështu, prandaj 

e shihni se në çfarë gjendje jemi. Sipas parafolësit, qytetarët që janë këtu prezent pas gjashtë 

muajve do të kënaqen dhe do të dalin në „‟selamet‟‟ edhe aty paskeni qenë në ferr ju, kurse qe 20 

vite çka ka ndryshime në këtë Llap, tregomani, asfalt, shtro, mbulo, hap gropa, mbyll gropa, edhe 

çka tjetër. Prandaj kjo është e turpshme, edhe vetveten e keni pru në atë gjendje që besimin e 

këtij populli nuk e keni, mos u përpiqni t‟i tradhtoni edhe këta qytetarë kinse këta kanë qenë në 

ferr kurse ne tani i qesim në selamet, e dinë ata shumë mirë sepse janë qytetarë të vjetër.  

Çështja tjetër, sa i përket pronave, (i drejtohet Drejtorit të DPUMM) ti je uzurpatori i 26 

hektarëve në kufi, me kë i dini ju dhe çfarë kumarësh serb i bëni ju e dini, a keni marrë me 

Agimin bashkë apo jo është çështje tjetër, por një ditë do të vijë dhe do të shqyrtohet edhe 

prejardhja e pasurisë për të gjithë, pa marrë parasysh. Unë e kam shtëpinë në truallin tim që e 

kam blerë me ndjersë dhe e kam kërkesën për legalizim, unë e di që jam në rregull, ju lutem viti 
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2000 e dini si ka qenë, prandaj mos bini motive të ulëta nga dobësitë tuaja edhe profesionale 

edhe të obligimit që keni ndaj qytetarëve për këtë arsye që ne kërkojmë të zbatohet ligji dhe tani 

ju vie inat që nuk po mund ta kaloni këtë çështje sepse ju keni dhënë fjalë biznesmenëve, jo 

qytetarëve sepse nuk keni lidhje me qytetarë, por keni lidhje me biznesmen të cilëve sot nuk do 

t‟jua them emrat, do ta lë për më vonë, të cilëve ju keni kërkuar votën dhe ju keni thënë punoni 

për neve si dhe ju keni dhënë fjalën sepse do t‟jua marrim pronat atyre qytetarëve dhe do të 

ndërtoni komplekse të larta dhe të bëni biznese sipas asaj qysh i keni bërë të tjerat, me plan e pa 

plan e dini mirë ju, por nuk doni ta pranoni, prandaj ju lutem të keni kujdese për fjalën publike. 

Asnjë qytetarë nuk është kundër ligjit por është për zbatim të ligjit, edhe ne jemi për zbatim të 

ligjit dhe procedurave, por nëse nuk zbatohen procedurat dhe ligji që është komponenti kryesor 

për të bërë shtetin dhe për një administratë të përgjegjshme, të ndërgjegjshme, profesionale dhe 

në shërbim të qytetarëve, nuk bëhet në këtë formë, ju shëtitni andej këndej për të bërë pasuri në 

shpinë të qytetarëve por jo në interes të qytetarëve.      

z.Rafet Llapashtica, theksoi, i nderuar Kryesues i Kuvendit mendoj se kjo pikë e rendit të ditës 

u stërgjatë paksa dhe kaloj nga qëllimi që ishte në një drejtim tjetër por me keqardhje e them që 

Drejtori z.Hamdi Jaha po mundohet ta mbroj një propozim vendim të Kryetarit të Komunës, 

propozim i cili është sjellë këtu pa procedurë ligjore. E vërtetë është që ka ligje të shkruara dhe 

ne shumë iu besojmë atyre, madje i nderuar Drejtor unë po kërkoj dhe po dëshiroj të zbatohen e 

jo vetëm të debatojmë sa për të thënë diçka, mirëpo është kërkesë direkt e juaja dhe e nënshkruar 

si propozim vendim nga Kryetari. Për çështjen që ne po diskutojmë përkatësisht për ndërtimin e 

rrugën në fjalë, jemi në dijeni të gjithë se ka mbet vetëm asfalti të shtrohet, kompania është duke 

pritur, kurse qytetarët kanë mbet në atë marrëveshje të cilën ne nuk e kemi parë dhe nuk di çfarë 

thuhet, qoftë nëse është gojore qoftë e shkruar, mirëpo dorën se si të votojmë ne nuk mund të 

ndaloj askush, por pse na u është dhënë mundësia ta ngrisim dorën për një Kryetar dhe një 

Drejtor, unë nuk e bëjë atë, nuk dëshiroj ta qesë në fushë politike këtë çështje por ku ishte 

Kryetari i Komunës dhe ai Drejtor që asnjëherë nuk është marr me procedura të shpronësimit dhe 

a ka ligj ndokund që lejon që të kryhen të gjitha punët, të vie deri te një fazë që vetëm të shtrohet 

asfalti kurse në anën tjetër në këtë fazë të kërkohet shpronësimi, nëse ka dispozitë të tillë 

tregojeni dhe ne do ta votojmë, mirëpo kjo procedurë qysh po zhvillohet konsideroj se është 

joligjore, ne edhe mund ta votojmë sot këtë propozim vendim dhe ta shpallim interes publik por 

ju them se asnjë qytetarë – pronar i atyre pronave nuk mund të realizoj kurrfarë kompensimi pa u 

nënshkruar nga Presidenti të gjitha procedurat administrative, pa u shpall dhe pa qëndruar 15 

ditë në Gazetën Zyrtare dhe pastaj të shikohet se a mund të kompensohet apo jo, e që unë e them 

se ka qytetarë që qe 6 vite nuk mund ta realizoj të drejtën e shpronësimit për tokë të vetën qoftë 

në nivel nacional qoftë lokal. Ndërgjegjja jonë është se si veprojmë dhe unë ju tregoj qartë se 

burrëri do të bënit të thoni jo. Bëhet fjalë për interes publik, Drejtori e tha se kanë mbet në ferr 

ata qytetarë – pronar të atyre pronave, mirëpo më së paku e ndjejë përgjegjës vetën se si ka mbet 

Podujeva në ferr, nuk dëshiroj ta akuzoj askënd por kërkoj të hedhet në votim, natyrisht ne jemi 

kundër kësaj forme se si ka filluar dhe si po vazhdon një formë e tillë e ndërtimit të asaj rruge.                  

z.Avni Fetahu, theksoi, e ndjej të nevojshme të jap një opinion timin personal rreth kësaj 

çështje. Nuk ndjehem as i kushtëzuar, as i kërcënuar nga partia ime për këtë çështje, mirëpo e 

konsideroj vendim për shpallje të interesit publik si interes për ata qytetarë – pronar të atyre 

pronave dhe më gjerë, madje po ta dijë se nuk do të ketë interes për ata qytetarë unë menjëherë 

votoj kundër këtij propozimi. Forma që po kërkohet të sjellët një marrëveshje, e kam potencuar 

edhe në mbledhjen e kaluar nuk është metodë e mirë sepse ne kemi një numër të madh të rrugëve 

dhe nëse shkojmë me këtë formë duke bërë marrëveshje, e që nuk kanë qenë të mira në qoftë se 
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janë bërë, nga kushdo qoftë ai, do të thotë se nuk ka qenë metodë e mirë. Unë jam për tu 

respektuar ligji, mirëpo çka nëse pas 6 muajve hartohet harta zonale dhe ne të gjithë këtu e 

votojmë të njëjtin interes publik, ajo punë kryhet, lejohet ndërtim i lartë e kështu me radhë, çfarë 

do t‟iu themi atyre qytetarëve pastaj, ose do t‟ju themi se ne si asamblestë ju kemi mbajt 6 muaj 

pezull për ndoshta një neglizhencë tonën, kështu që duhet të analizohet edhe ky variant, por nëse 

fillojmë të lidhim marrëveshje për secilën rrugë të caktuar, ne do t‟i kushtëzojmë dhe do t‟i 

vonojmë procedurat të cilat janë për zhvillimin e qytetit. Andaj edhe njëherë po e potencoj, po ta 

dijë se interesi i qytetarëve në fjalë preket dhe ata humbin diçka, i pari do të isha kundër këtij 

propozimi, por unë jam i bindur që kjo formë e propozimit dhe kjo shpallje e interesit publik 

atyre qytetarëve do t‟ju sjellë të mira, ndërsa si kanë qenë deri tani ato familje, ne i njohim si 

familje shumë të vjetra dhe të cilat kanë përparuar, ndoshta edhe kur nuk ka pas funksione as 

Komuna e as të tjera, mirëpo edhe njëherë e potencoj që ne mendojmë se është interes i tyre, 

nëse nuk është atëherë do ta vlerësoj koha a ka qenë apo jo, e që besoj se nuk do shkoj kohë e 

gjatë dhe do të vlerësohet kjo.  

z.Agim Behluli, theksoi, kërkoj që të jemi më të butë sepse shumë egër, nëse mund ta quaj,  po 

zhvillohen diskutimet, sepse i kemi vënë konfuz ata qytetarë me konstatime të ndryshe, dikush 

ashtu dikush kështu. Toka rrinë aty ku është dhe nuk mund të lëvizë, mandej edhe nëse 

asfaltohet, ajo matet pastaj, sa jam në dijeni fjala është për rreth 47 ari gjithsej që janë për 

shpronësim, andaj më ngadalë t‟i shkojmë kësaj çështje dhe mos ta qesim këtë tani në aspektin 

privat dhe nuk kemi nevojë askush nga ne të përlahemi me fjalë. Unë personalisht, por mendoj se 

edhe të tjerët nuk kemi frikë prej askujt, mirëpo mendojmë se vota për, shkon për të mirë të atyre 

qytetarëve pronar të atyre pronave ngase të gjithë pothuajse jemi shokë, miq, dashamirë etj, të 

këtij vendi jemi dhe njihemi mes vete, andaj ta marrim më me qetësi këtë çështje sepse as nuk po 

caktojmë çmim të atyre tokave apo gjëra tjera, por ne po themi dhe po mendojmë se duhet të 

votohet sepse është interes i përgjithshëm për këtë Komunë, pastaj në kushte normale palët ulen 

bisedojnë, merren vesh mes veti, caktojnë çmimin etj etj, por toka rrinë aty ku është sepse nuk 

mund ta merr e as ta lëviz askush. Është mirë që ajo rrugë po ndërtohet dhe është në interes të të 

gjithëve duke përfshirë edhe banorët e asaj lagjeje dhe pronarët e atyre pronave, mirëpo ta 

marrim me qetësi këtë sepse nëse mund të shprehem, i tranuam njerëzit, qoftë në nivel qendrorë 

qoftë në nivele lokale e gjetiu, por po harrojmë se mezi kemi pritë të vie kjo ditë që të flasim të 

lirë dhe të marrim vendime, por jo të merremi me akuza e kundër akuza kush ku ka blerë toka e 

gjëra të tilla.  

Pra prezent i kemi një pjesë të atyre qytetarëve që janë pronarë të pronave për të cilat po 

diskutohet, dhe më vie keq që të njëjtit po na dëgjojnë diskutime të tilla, mirëpo konsideroj se 

edhe këta qytetarë vetë janë në dijeni se vlera e atyre pronave është rritë dhe do të vazhdoj të 

rritet, të paktën 4-5 herë më shumë se si ka qenë, andaj ne duhet t‟i ndihmojmë atyre dhe të 

japim zgjidhje sepse kemi të bëjmë me interes të përgjithshëm, por jo të zmadhojmë gjëra të cilat 

për mua janë të tepërta.             

z.Abaz Llugaliu, Drejtor i Drejtorisë së Pronës Kadastrit dhe Gjeodezisë – DPKGJ, theksoi, 

dola në foltore në cilësinë e qytetarët dhe si jurist me profesion që jam, lus këshilltarin z.Rafet 

Llapashtica të qëndroj në sallë sepse gjithherë po bënë akuza, po nxitë debate e pastaj kur po vie 

radha e sqarimeve dhe arsyetimeve, i njëjti po ikë nga debati. Me një debat të tillë demagogjik të 

këshilltarit në fjalë i cili edhe në mbledhjen e kaluar bëri akuza për tjetërsim të pronës por që nuk 

priti të përballet me fakte dhe argumente. 

Sa i përket temës, unë kërkoj nga qytetarët të cilët janë pronar të atyre pronave dhe atyre që 

jetojnë në atë lagje me të cilët njehmi qysh moti dhe jemi fqinj, fjala është për familjet Blakqori, 
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të jenë të përmbajtur sepse këtu po diskutohet në ty tabore, ose thënë ndryshe sipas parimit „‟për 

inat të resë më vdektë djali‟‟. Ndoshta decidiv ligji për shpronësimin nuk është respektuar, po e 

pranoj edhe unë, por nuk është vetëm Komuna jonë që nuk ka përfillë ligjin, shembull, kemi 

rrugën për Bjagorë e cila në këtë vit ka filluar të bëhen pagesat kurse kur është asfaltuar ajo e 

dim të gjithë.  

Rruga në fjalë ndoshta ka filluar edhe me kërkesë të vetë atyre qytetarëve – pronar të atyre 

pronave që preken nga ky projekt, andaj për të mirë të tyre unë do të kërkoja mos të bëhet dëmi, 

rruga është pran asfaltimit dhe asnjë interes i atyre pronarëve të pronave nuk do shkelet, prandaj 

lejoni që të përfundoj ajo rrugë sepse në të kundërtën pastaj konsideroj se po vetë ata qytetarë do 

të jenë viktimë, mjetet do të hiqen, rruga prap vazhdon.  Pra edhe njëherë, ka shumë rrugë në 

Kosovë të cilat janë ndërtuar pa procedura, por disa nga parafolësit po përdorin demagogji në 

këtë foltore dhe kjo po iu vret atyre.       

 

 

 

Kryesues i Kuvendit, jep pauzë të shkurtër. 11;20  
 

Pas pauzës, mbledhja rifillon në ora 11;45, konstatohet se në sallë janë të gjithë këshilltarët e 

Kuvendit (34) 

 

Kryesuesi i Kuvendit, rihapi mbledhjen, theksoi, pas debateve të zhvilluara para kësaj pauze, 

besoj se janë mbushë kushtet që propozim vendimi sipas kësaj pike të rendit të ditës përkatësisht 

sipas materialit përcjellës, rekomandimit të KPF-së dhe materilait shtesë të prezantuar nga 

Drejtori i DPUMM në mbledhjen e kaluar, të hedhet në votim dhe t„i japim zgjidhje kësaj 

çështjeje. 

 

Pas votimit u konstatua se 17 vota ishin për, 17 vota kundër, por në raste të tilla duke 

shfrytëzuar votën e dyfishtë të Kryesuesit të Kuvendit, e që ishte votë për, miratohet propozim 

vendimi për shpallje interes publik (ndërtimi i rrugë përgjatë brezit të lumit Llap në Qytet), sipas 

konstatimeve të rekomanduara nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa, dhe 

materialit të paraqitur nga DPUMM.  

 

 

4. Zëvendësimi i një anëtari në Komitetin për Komunitete  

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, fjalë hyrëse, theksoi, kemi të bëjmë me zëvendësimin e 

anëtarit të Komitetit për Komunitete, fjala është për ish anëtarin dhe kryesuesin e këtij Komiteti 

Shaban Ahmeti i cili u nda nga jeta para afër 1 muaji. Ne kemi zhvilluar procedurat publike duke 

bërë shpalljen përkatësisht thirrjen për nominimin e një anëtari nga radhët e komunitetit ashakinj, 

është sjellë vetëm një nominim me mbi 50 nënshkrime, që është z,Xhafer Ademi, edhe 

përkundër inkurajimit që të ketë edhe të tjerë të nominuar, pra ana ligjore është respektuar sa i 

përket Komunës, 7 ditë ka qenë afati i sjelljes së nominimeve. Kjo pikë është shqyrtuar edhe në 

KPF dhe i është rekomanduar Kuvendit për shqyrtim dhe miratim, andaj nëse ka të lajmëruar për 

të marrë fjalën, urdhëroni nëse jo e hedh në votim.      
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Pas votimit u konstatua se njëzëri miratohet zëvendësimi i një anëtari të Komitetit për 

Komunitete nga radhët e komunitetit ashkalinj, përkatësisht z.Xhafer Ademi, zëvendëson ish 

anëtarin e Komitetit për Komunitete Shaban Ahmeti, tani më i ndjerë. 

 

 

5. Të ndryshme  

 

znj.Floretë Zejnullahu, theksoi, çështja për të cilën mora fjalën ka të bëjë me mbylljen e rrugës 

në qendër të qytetit të Podujevës konkretisht segmenti i rrugës „‟Zahir Pajaziti‟‟ për shkak të 

punimeve që janë duke u bërë në këtë rrugë. Është shumë e habitshme se si para rreth një viti 

autoritetet e Komunës bëjnë rregullimin e rrugës në fjalë duke e ri-shtresuar me asfalt dhe tani 

pas rreth një viti po të njëjtën rrugë fillojnë ta prishin dhe të vendosin gypat e kanalizimit 

atmosferik. Përse nuk është bërë një planifikim i duhur para se të ri-shtresohet, dhe të shikohet se 

në rrugën në fjalë duhet të intervenohet përsëri në sistemin e kanalizimit, por tani pas rreth një 

viti ju ka rënë në mend se duhet të ndërrohet kanalizimi në këtë pjesë të rrugës, andaj pyetja ime 

është, a kemi para të tepruara që të investojmë pa asnjë plan konkret, apo kur është bërë ri-

shtresimi ka qenë kohë fushate zgjedhore, saktësisht 3 ditë para zgjedhjeve lokale. Kjo 

udhëheqje edhe njëherë tregon se prioritet e ka abuzimin me pushtetin, keq menaxhimin me 

paranë publike të cilën asnjëherë nuk e përdorë për interesa të qytetarëve por vetëm për votë.  

Ne kërkojmë përgjegjësi nga Komuna e Podujevës për abuzimin me paranë publike, dhe 

kërkojmë nga organet kompetente që të ndërmarrin masa për keqpërdorim të buxhetit apo të 

parasë publike. Po ashtu duam të dim se a është bërë një planifikim apo një studim i mirëfilltë 

urbanistik për mbylljen e kësaj rruge me qëllim të bërjes shesh. Rruga e re e cila është duke u 

ndërtuar përskaj lumit llap, a i plotëson kriteret dhe nevojat e qytetarëve për qarkullim, apo pas 

dy viteve do të duhet të intervenohet sërish për zgjerimin e saj pasi në atë kohë kemi zgjedhje 

lokale. Shihet qartë se nuk kemi një planifikim të mirëfilltë urbanistik pasi që nevojat janë për 

një rrugë më të gjerë afërsisht me 4 korsi, e jo për një rrugë me 2 korsi siç është duke u ndërtuar. 

Kjo më shumë është një padituri e menaxhmentit aktual të Komunës dhe tregon se nuk ka një 

vizion të qartë për zhvillim urbanistik të qytetit të Podujevës.                

z.Avni Fetahu, theksoi, e kemi potencuar edhe në mbledhjen e KPF një që çështje të 

teknologjisë informative, përkatësisht për llaptop, do të thotë është një numër i tyre që qëndrojnë 

aktualisht të pashfrytëzuar e që mendojmë se është mirë dhe duhet të shpërndahen deri në 

seancën e radhës të paktën atyre këshilltarëve të Kuvendit të cilët nuk i kanë këto pajisje. Unë 

personalisht e përjashtoj vetën nga kjo mundësi sepse e kamë blerë vetë, kështu që njëkohësisht 

mendojmë se duhet të zhvillohen procedurat edhe për blerjen e të tjerëve në mënyrë që të 

kompletohet numri i nevojshëm në raport me këshilltarët e Kuvendit. Besoj se tjetër gjë nuk 

duhet jashtë këtij inicimi, të tjerat i mbeten Zyrës ligjore të përgatit vendimin.      

znj.Doruntina Hasani, theksoi, më datë 25 të këtij muaji është shënuar Dita Ndërkombëtare e 

eliminimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Pas statistikave të marra numri i rasteve të dhunës 

në familje nuk është duke u zbutur fare, andaj ne si Komunë duhet të angazhohemi më shumë që 

ky numër të ketë rënie dhe për këtë arsye propozoj të angazhohemi që në bashkëpunim me 

institucionet tjera për krijimin e mekanizmit koordinues institucional të dhunës në familje. Kam 

informatë se para dy viteve krijimi i këtij mekanizmi është iniciuar nga OSBE, mirëpo nuk ka 

gjet  gatishmëri nga disa prej palëve që janë të parapara të jenë pjesë e atij mekanizmi. Unë këtu 

kam dokumentin e nënshkruar nga koordinatori nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje i 

cili përmes këtij dokumenti obligon Komunën të ndërmerr veprime të caktuara në drejtim të 
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zbatimit të kësaj strategjie, prandaj duke pasë parasysh se rastet e dhunës që kanë përfunduar me 

fatalitet shpresoj në një angazhim më të madh në këtë aspekt për formimin e kësaj trupe.  

Çështja e dytë për të cilën dëshiroj të merrem është ajo që disa herë kam kërkuar nga Drejtoresha 

e Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit përgjigje por që asnjëherë nuk na është dhënë, 

përkatësisht po bëhen 4 muaj që kur biblioteka e qytetit nuk është duke punuar, dhe në këtë 

aspekt a mos jeni shumë të kënaqur me këtë gjendje që si duket Komuna po funksionon pa asnjë 

bibliotekë.  

z.Patriot Rudari, theksoi, unë rreth tre muaj më parë e kam bërë një ankesë në Drejtorinë e 

Arsimit, ende nuk më është dhënë përgjigje, të njëjtën e kam përsëritur sërish dhe sërish nuk kam 

marrë përgjigje, andaj nëse derti më 07.12.2018 nuk më kthehet përgjigja atëherë do të thërrasim 

mbledhje të jashtëzakonshme.      

z.Bajram Ajeti, theksoi, një ndër parimet kryesore të funksionimit të administratës lokale në 

pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale, është parimi i transparencës. Ne si LVV disa herë jemi 

drejtuar, në pajtim me ligjin, kësaj administrate për qasje në dokumente publike, dhe fatkeqësisht 

ligji nuk është duke u zbatuar, Komuna e ka obligim që të ketë një zyrtar të veçantë për këtë 

çështje, apo edhe në rastet kur i drejtohesh ndonjë sektori apo një zyrtari të caktuar. Ne kemi 

ngritur dy kallëzime penale, njëri ka të bëjë për moslejim në qasje të dokumenteve publike, por 

është edhe një tjetër kërkesë i nderuari Kryesues i Kuvendit, që i bëjmë kësaj administrate të na 

jap ose të na bëjë të njohur qoftë edhe një kopje të kontratës lidhur me sigurimin e automjeteve të 

Komunës dhe institucioneve të saj, kërkesë e cila ka kaluar të gjitha afatet ligjore, dhe ende nuk 

janë në gjendje të na ofrojnë. Ne kemi dyshimin se rreth kësaj çështje ka keqpërdorim të detyrës 

dhe autorizimit zyrtar për arsye se sigurimet e kësaj Komune, besa të imponuara që (shkoni tek 

vëllai i Agimit sepse e ka agjensionin), kjo tregon se deri ku dhe në çfarë klientelizmi dhe 

keqpërdorimi është kjo administratë, prandaj si Kryesues i Kuvendit, luteni të shfrytëzoni 

ndikimin e juaj dhe autorizimin e juaj që të paktën të zbatohet ligji dhe të procedohet kur kemi të 

bëjmë me një parim kaq themelor për një administratë publike, që të bëhen transparente ato punë 

që bëhen në pajtim me ligjin dhe procedurat. U është imponuar institucioneve, u është imponuar 

automjeteve të Komunës, besa sipas informatave jozyrtare u është imponuar edhe punëtorëve të 

bëjnë sigurimin e automjeteve tek vëllai i Agimit. Kjo paraqet diçka që sinqerisht po e them 

diçka që e potencuan edhe parafolësit se këtu kurrë nuk planifikohet asgjë, nuk mund të 

organizohet asgjë, pastaj si rrjedhojë nuk mund të drejtosh mirë, nuk ka kontroll dhe pastaj vijmë 

në këto situata çfarë edhe erdhëm paraprakisht, por desha t‟ju uroj juve pozitës që e gjetët një 

këshilltarë të cilin e bletë me pazare sepse e kishit rrethuar atë të „‟shkretë‟‟ aty gjatë pauzës për 

t‟jua dhënë votën. Prandaj bleni dhe vetëm bleni derisa më nuk mund të shitni e pastaj nuk mund 

të bleni më askënd, por do të përfundoni aty dhe me përgjegjësi sepse shkelja e ligjit dhe e 

procedurave, keq menaxhimi i parasë publike, realisht nuk parashkruhet.                         

z.Agim Behluli, theksoi, vetëm deshta të bëjë një raport të shkurtër rreth ndarjes së shtëpive në 

Lagjen e Dëshmorëve në fshatin Balloc, fillimisht falënderoj Komisionin përkatës i cili ka qenë 

në nivel të duhur, në atë Lagje janë ndarë 20 shtëpi dhe përfituesit janë: Miniere Gashi, Kamer 

Behrami, Besim Kadriu, Ekrem Rrahmani, Mevlude Hetemi, Durmish Durmishi, Shukri Demiri, 

Fatime Hoti, Sabrije Sogojeva, Velime Sejdiu, Nexhmije Berisha, Imer Gimolli, Latif Latifi, 

Zenel Hasani, Naim Mehmeti, Mehmet Rama, Fatmir Mehani, Razie Hoti, Muhamet Hyseni, dhe 

Ilmi Tahiri. Kjo pjesë është përfunduar, mirëpo lus të gjithë duke përfshirë edhe Kryetarin e 

Komunës që të angazhohemi të gjithë për vazhdimin edhe të ndërtimit të shtëpive tjera sepse për 

gjendje jo të mirë jemi në dijeni se si është në atë Lagje. Mund të them se ishte kënaqësi 

pjesëmarrja me rastin e ndarjes së atyre shtëpive ku fytyrat e përfituesve ishin të gëzuara, por 
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atyre të tjerëve që ende presin për shtëpi ishin jo bash mirë. Nga 68 kërkesa – aplikacione kanë 

qenë vetëm 20 shtëpi për tu ndarë dhe kemi pas një ankesë e cila është zgjidhur përkatësisht 

është refuzuar nga organi përkatës. Jemi munduar të bëjmë më të mirën dhe gjendja është kjo që 

është. Sërish kërkoj nga ju, posaçërisht nga ju z.Bajram Ajeti sepse na ke premtuar se ke raporte 

të mira me Ministrin e Ministrisë përkatëse, andaj mbaje premtimin që të shkojmë të bisedojmë, 

kështu ke thënë e nëse i ke rënë pishman është tjetër gjë, ndërsa Komuna ka siguruar një shumë 

të mjeteve dhe sipas gjitha gjasave shumë shpejt do të fillohet me ndërtimin edhe të disa shtëpive 

tjetër, por të gjithë të japim kontributet tona në mënyrë që t‟i ndihmojmë ato familje në atë Lagje 

sepse vërtetë e meritojnë të jetojnë më mirë.  
z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, në emër të Kryesuesit të Kuvendit përgëzojmë 

Komisioni për ndarjen e shtëpive në Lagjen e Dëshmorëve, për punën e bërë dhe besoj se interesi 

i të gjithëve është që ndërtimi i shtëpive për të gjitha ato familje të përfundoj sa më shpejt të jetë 

e mundur në mënyrë që të bëhet zgjidhje për të gjithë ata që jetojnë në atë Lagje. 

z.Arbër Blaku, theksoi, e nderuar Drejtoresh e Drejtorisë së Kulturës rinisë dhe Sportit, qe katër 

seanca kemi bërë kërkesë në lidhje me Klubin e Futbollit Llapi, të hyjë pikë në kuadër të rendit 

të ditës, andaj ju pyes juve, a duhet t‟ju drejtohemi me shkrim apo ndoshta duhet të thërrasim 

seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje. Nëse nuk hynë në seancën e radhës tema për Klubin 

e Futbollit Llapi që të debatohet se çfarë ka ndodh me të, a është privatizuar, a është shitur, a 

është blerë apo çfarë kanë bërë, ne do të kërkojmë seancë të jashtëzakonshme, kështu që ju lus të 

futni pikë të rendit të ditës në seancën e radhës, në të kundërtën do të thërrasim seancë të 

jashtëzakonshme me këtë temë.        

 

Meqë nuk pati të lajmëruar tjerë për të marr fjalën, Kryesuesi i Kuvendit e konstatoi të 

përfunduar këtë mbledhje. 

 

 

Mbledhja përfundoi në ora 12;05 
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