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

 

KUVENDI I KOMUNËS 

KOMITETI PËR KOMUNITETE 

 

EKSTRAKT  

nga procesverbali i mbajtur më 07 tetor 2019, në mbledhjen e XVI-të (gjashtëmbëdhjetë) të 

Komitetit për Komunitete, mandati VI. 

 

 
Mbledhja u mbajt në sallën nr. 31 dhe filloi në orën 10;35. 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Albina Avdiu Kryesuese e Komitetit,  

Fillimisht u vërtetua se në mbledhje ishin të pranishëm anëtarët e këtij Komiteti dhe atë: Valbona 

Kadriu – Podvorica, Benjamin Ejupi, Doruntina Hasani, Valmire Lahu, ndërsa munguan 

Bashkim Syla, Mefail Rama dhe Radisav Perović. 

Me këtë  u konstatua se ekziston kuorumi për punë. 

Në mbledhje të pranishëm ishin, Liman Zeqiri, shef i Zyrës Komunale për Komunitete dhe 

Kthim, Bashkim Bajrami nga Policia Kufitare e Kosovës, Lengyel Tamaš, përfaqësues i KFOR – 

LMT, Florent Salihu dhe Nevzat Qorrolli nga UNMIK. 

 

 
    Rendi i ditës 

 

znj.Albina Avdiu, Kryesuese e Komitetit, e hapi mbledhjen, përshëndeti të pranishmit dhe i 

njoftoi rreth pikave të rendit të ditës, dhe shtoi, nëse ka dikush diçka rreth rendit të ditës 

urdhëroni, nëse jo e hedh në votim rendin e propozuar të ditës. 

 

Njëzëri u miratua rendi i propozuar i ditës sipas thirrjes dhe materialit përkatës të dërguar. 

 

 

      1. Ekstrakti i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 10.09.2019  

 

 

Njëzëri, pa vërejtje apo plotësim ndryshime u miratua ekstrakti i procesverbalit nga mbledhja e 

Komitetit për Komunitete  e mbajtur  më 02 korrik 2019. 
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      2. Shqyrtimi i mundësive për sigurimin e lëndës djegëse për ngrohje në stinën e dimrit   

          nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe nga ndonjë donator eventual,  

          për familjet në nevojë të Komunitetit Rom, Ashkalinj dhe Egjiptas në Komunën e   

          Podujevës. 

 

znj.Albina Avdiu, theksoi, siç jemi në dijeni tani më veç i jemi ofruar sezonit të dimrit dhe po 

ashtu jemi në dijeni se një numër i madh i familjeve të Komuniteteve RAE kanë shumë nevoja e 

një ndër to është edhe nevoja për lëndë djegëse për ngrohje, andaj shqyrtimi i mundësive nga ana e 

Komunës apo gjetja e ndonjë donatori për sigurimin e lëndëve djegëse për ngrohej për ato familje 

do të ishte shumë e mirëseardhur dhe një ndihmesë e madhe dhe jo vetëm për familjet e 

Komuniteteve por edhe familje të komuniteteve shumicë që kanë nevoja të tilla. 

Pra kjo ishte si hyrje, kurse urdhëroni fjala për ju nëse ndokush ka ndonjë sugjerim, rekomandim 

apo ide se si të veprohet tutje lidhur me këtë çështje. 

z.Liman Zeqiri, shef i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim - ZKKK, theksoi, meqë një 

ditë më parë ishin Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, para se të filloj me temën, 

dëshiroj të uroj vendin për një proces mjaft demokratik, pa eufori, pa eksese dhe me kulturë të lartë 

të qytetërimit si një prej kulturave më të mëdha të njerëzimit, andaj përgëzoj të gjithë qytetarët për 

durimin, tolerancën, mirëkuptimin, respektin, ndërgjegjen dhe kulturën e treguar ngase edhe 

njëherë i treguam gjithë botës që Kosovarët meritojnë shumë që të jenë popull i lirë, të kem të 

drejtën e lëvizjes së lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Pra kjo është si mesazh duke shpresuar 

që gjërat të vijnë edhe më mbarë. 

Sa i përket temës, e cila nuk është që shqyrtohet për herë të parë, siç e dim tani më jemi në muajin 

tetor dhe është normale që stina respektivisht koha ndryshon. Në të kaluarën kemi ndihmuar në 

këtë çështje dhe kemi dhënë kontribut të madh. Si çdo herë kemi informacione nga Qendra për 

Punë Sociale - QPS, Enti i Punësimit dhe nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. 

Jemi në prag të hyrjes në sezonin e dimrit i cili natyrisht që dihet se është mot i ftohtë dhe duke u 

bazuar në rrethanat e kohës dhe situatës ekonomike e sociale, siç janë papunësia dhe gjendja e 

rëndë ekonomike, të jemi të sinqertë se vazhdimisht ju kemi dalë në ndihmë me ato mundësi dhe 

me atë buxhet që ka pasë DSHMS n’kuadër të të cilës është sektori i veçantë për çështje sociale, 

prandaj edhe besoj se edhe në të ardhmen do t’ju dalim në ndihmë mirëpo është mirë që 

paraprakisht ta kemi një listë të atyre personave-familjeve që kanë nevojë, listë e cila duhet të 

dërgohet në sektorin për çështje sociale, natyrisht duke pas informacione dhe koordinim edhe me 

QPS-së, për ato familje që kanë nevoja të tilla. 

Sa i përket kryesisht familjeve të komunitetit jo shumicë, problem është prona konkretisht mos 

posedimi i pronave pyjeve të tyre, edhe pse janë disa procedura administrative, leje, që duhet kryer 

për prerjen e pyllit privat, temë kjo, sa për njoftim është diskutuar edhe në mbledhjen e fundit të 

Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi KKSB, përndryshe në bazë të rregullativës ligjore 

prerjet ilegale sanksionohen ose edhe konfiskohen masat drusore të palegjitimuara.  

Në këtë kontekst, në të kaluarën drutë e konfiskuara ndoshta mund të them se nuk kemi mund t’i 

menaxhojmë si duhet në atë kohë, dhe si Komunë jemi detyruar ta përdorim si ndihmë për familjet 

në nevojë, mirëpo nëse e shikojmë këtë çështje është paksa e ndjeshme sepse si organ më të lartë e 

kemi Agjensionin Pyjor të Kosovës dhe normal që parashihen edhe sanksione sepse nuk munden 

institucionet që ato lëndë djegëse të prera pa leje dhe të konfiskuara të grumbullohen dhe pastaj të 

dedikohen për raste sociale, çështje kjo e cila nuk ka qenë e lejuar. 

Për këtë fakt ne si Komunë, duke mos pasë mundësi të mjaftueshme buxhetore të dedikuar për këtë 

çështje, detyrohemi të kërkojmë edhe donatorë të mundshëm të cilët janë njerëz të vullnetit të mirë 
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të cilët në forma të ndryshme mund t’i ndihmojnë ato familje, mirëpo për këtë edhe e ceka se duhet 

të kemi një listë të atyre familjeve të cilat janë raste më të rënda sociale – ekonomike, në mënyrë 

që posa të lajmërohet ndonjë donatorë eventual, ne të jemi të gatshëm t’ia ofrojmë listën e atyre 

familjeve, duke përfshirë edhe familjet e komunitetit shumicë sepse jemi në dijeni se shumica e 

popullatës ngrohjen e bëjnë me dru sepse alternativë tjetër nuk kemi, apo ato që janë kushtojnë 

shumë, dhe për nga përvoja që kam në këtë aspekt kur ka dimër të ashpër, si në vitin 2012 kur u 

bllokuan shumë fshatra dhe familje, paraqiten edhe problematika të ndryshme sepse rrethanat janë 

të tilla e që kërkojnë përdorimin e rezervave.  Unë këtu po kërkoj dhe do të kërkoj edhe nga 

DSHMS që ta kenë parasysh këtë temë, po ashtu edhe ne ZKKK do të bëjmë përpjekje ta kemi një 

listë edhe nga QPS-ja në mënyrë që atyre familjeve ose personave që kanë nevojë për një ndihmë 

të tillë t’iu ndihmojmë, e që rregullisht edhe ju kemi ndihmuar.  

Do të ishte mirë që të mos kemi fare raste të tilla, mirëpo ne këtu jetojmë dhe jemi në dijeni për 

gjendjen e rëndë të papunësisë, gjendjes së rëndë ekonomike sociale etj, gjithnjë duke shpresuar në 

zgjidhjen e çështjes së ngrohjes në një etapë të ardhshme kohore.  

Pra DSHMS në bashkëpunim me ZKKK do të bëjmë përpjekje që t’i ndihmojmë familjet me 

gjendje të rëndë ekonomike sociale për sigurimin e druve për ngrohje.  

znj.Albina Avdiu, theksoi, falënderoj shumë parafolësin z.Liman Zeqiri shefi i ZKKK në 

Komunën e Podujevës, për gatishmërinë e treguar dhe ofruar për t’ju ndihmuar familjeve të 

Komuniteteve jo shumicë, duke mos përjashtuar edhe familjet në nevojë të komunitetit shumicë. 

Prandaj duke shpresuar se për këtë çështje do të gjendet zgjidhje, nëse nuk ka të lajmëruar që të 

marrin fjalën, e konsideroj të mbyllur këtë pikë të rendit të ditës.     

 

 

      3. Të ndryshme  

 

znj.Doruntina Hasani, theksoi, ne kemi pas në planifikim dhe jemi dakorduar për datën e vizitës 

komuniteteve jo shumicë në fshatrat Batllav dhe Orllan, mirëpo meqë nuk erdhën të gjithë, 

vendosëm që ta lëmë për një datë tjetër, andaj nëse jeni të pajtimit mund të merremi vesh për 

vizitën e cekur. 

 

Pas diskutimeve mes anëtarëve të Komitetit, si përfundim mbetet që vizita komuniteteve jo shumicë 

në fshatrat Orllan dhe Batllavë, të realizohet më 11 tetor 2019, nga ora 10;00 duke u takuar këtu 

përball objektit kryesor të Komunës.   

 

Meqë nuk pati diskutime tjera, Kryesuesja e Komitetit e konstatoj të përfunduar këtë mbledhje. 

 

 

Mbledhja përfundoi në orën 10:50’ 

 

Procesverbalin e mbajti                                          

Enis Sheholli                                                            

 

Nr. 01-060/04-0079368/19                                                                Kryesuese e Komitetit                                               

Podujevë,                                                                                                 Albina Avdiu 

07 tetor 2019  

                                                                                                              _______________                                                                                 


