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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 POLITIKË DHE FINANCA 
 

EKSTRAKT 

nga Procesverbali i mbajtur më 29 qershor 2020, në mbledhjen e XXV-të (njëzet e pesë), mandati 

VI, të Komitetit për Politikë dhe Financa. 

 

Mbledhja u mbajt në sallën e mbledhjeve të Kuvendit, ndërtesa e re e Komunës, kati përdhes, dhe filloi 

në orën 10;10. 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, përkatësisht kryesues i këtij 

Komiteti. 

Fillimisht u konstatua se në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e këtij Komiteti: Mehmet 

Gashi, Arlinda Kadriu, Fatlume Jaha, Avni Fetahu, Adelinë Stublla, Rafet Llapashtica (me përjashtim të 

ish dy anëtarëve, Floretë Zejnullahu dhe Fitim Haziri të cilët janë zgjedhë Deputet të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës).   

Me këtë u konstatua se ekziston kuorumi për punë. 

Në mbledhje të pranishëm ishin; Vezir Januzi, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural – DBPZHR, Abaz Llugaliu, Drejtor i Drejtorisë së Pronës Kadastrit dhe Gjeodezisë – DPKGJ, 

Faik Muçiqi, Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike Mbrojtjes dhe Shpëtimit – DSHPMSH, Agim 

Blakçori, Drejtor i Drejtorisë së Arsimit – DKA, Durim Salihu, Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit – Di 

dhe Zaim Thaqi, Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – DSHMS. 

Gjithashtu pjesëmarrës në mbledhje ishte edhe Rexhep Zeka nga OJQ, SDK.  

 

 

 

     Rendi i ditës 

 

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Komitetit, e hapi mbledhjen duke i falënderuar të pranishmit për 

pjesëmarrje në mbledhje, ndër të tjera shtoi, besoj që thirrjen dhe materialin për këtë mbledhje e keni 

marrë të gjithë me kohë, andaj mund të fillojmë me punë.  

Urdhëroni nëse ndokush dëshiron fjalën lidhur me rendin e propozuar të ditës. 

z.Avni Fetahu, theksoi, kërkesa ime ka të bëjë me Komitetin për Politik dhe Financa e që unë kam pritë 

të sjellët udhëzimi i ri dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme të cilat i promovuat në seancën e kaluar, 

megjithatë material nuk është sjellë dhe unë e shoh të rrugës ta sqaroj pozicionin tim. Unë qysh në 

seancën e kaluar po të bëhej zgjedhja e anëtarëve të ri të KPF-së nga subjektet LVV dhe PDK, e kam 

pasur ndërmend pasur ndërmend të jap dorëheqje nga pozicioni i anëtarit të KPF.  Edhe tani shfrytëzoj 

rastin të bëjë thirrje që në seancën e nesërme të bëhen zëvendësimet e nevojshme dhe të jepet edhe një 

sinjal i mirë i Kuvendit ashtu siç ka vepruar deri më tani në mënyrë që të mos mbesin peng asnjë subjekt 

politik për zëvendësimet e nevojshme që duhet të bërë në KPF. Prandaj, propozoj që të bëhen 

zëvendësimet e nevojshme duke e përfshirë edhe zëvendësimin tim ditën e nesërme. 
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z.Fatmir Gashi, Kryesuesi i Komitetit, theksoi, më lejoni të sqaroj këtë çështje, unë i kam thirrë shefat 

e Grupeve në takim që të ulemi dhe të diskutojmë për këtë çështje sepse ashtu ishte edhe si përfundim 

nga seanca e fundit, jemi takuar dhe pas gjithë diskutimeve që kishim me shefat e Grupeve nuk kemi 

arritur një ujdi për këtë çështje, kështu që unë jam për të bërë një zgjidhje më të mirë të mundshme, e 

cila përfaqëson më mirë dhe për këtë çështje i mbetet Kuvendit të Komunës të vendosë, gjithnjë 

n’kuadër të ligjshmërisë ashtu siç parashihet në Udhëzim Administrativ përkatës. 

z.Zaim Thaqi, drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale - DSHMS, theksoi, zyra e 

Kryetarit të Komunës përmes Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka paraqitur një 

propozim vendim për ndarjen e mjeteve financiare, konkretisht Kuvendit të Komunës së Podujevës i 

propozohet marrja e vendimit për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej 130,000.00€ me destinim 

për subvencionimin e ndërtimit të shtëpive të banimit për familjet me gjendje të rëndë ekonomike në 

Komunën e Podujevës. 

Besoj se është një pikë shumë e rëndësishme për mirëqenien sociale të qytetarëve të Komunës tonë. 

Është një çështje urgjente e cila ka rrjedh ditëve të fundit, për detaje tjera jemi këtu për t’ju informuar. 

 

 

Fillimisht, me qëllim të ndryshimit dhe plotësimit të përbërjes së Komitetit për Politikë dhe Financa 

z.Avni Fetahu deklaroi se është gatshëm të tërhiqet nga përbërja e këtij Komiteti që krahas plotësimit të 

anëtarëve nga radhët e LVV dhe PDK (të cilët janë zgjedhë Deputet të Kuvendit të Republikës së 

Kosovës) të bëhet edhe zëvendësimi i tij me një anëtar nga radhët e Grupit të këshilltarëve të LDK-së.   

 

Gjithashtu, nga anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa njëzëri u mbështet që të përfshihet si pikë 

shtesë në kuadër të rendit të propozuar të ditës (në pikën 4), propozimi vendimi i Nënkryetarit të 

Komunës i paraqitur nga Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale z.Zaim Thaqi, 

dhe atë: 

 

 Propozim vendim për ndarjen e mjeteve financiare, subvencionimi i ndërtimit të shtëpive të 

banimit për familjet në gjendje të rëndë ekonomike dhe të banimit 

 

 

1. Ekstraktet e procesverbaleve të Komitetit për Politikë dhe Financa nga mbledhjet e mbajtura  
më;  28 shkurt 2020;   01 prill 2020;   21 maj 2020.   

 

Njëzëri, pa vërejtje apo plotësim ndryshime u miratuan Ekstraktet e procesverbaleve të Komitetit për 

Politikë dhe Financa nga mbledhjet e mbajtura më;  28 shkurt 2020;   01 prill 2020;   21 maj 2020. 

 

   

2. Korniza Afatmesme Buxhetore 2021/2023 e Komunës së Podujevës 

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Komitetit, theksoi, drejtori i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave nuk 

është prezent në këtë mbledhje për të paraqitur fjalë hyrëse lidhur me këtë dokument, mirëpo nëse keni 

diçka për të shtuar urdhëroni. 

z.Mehmet Gashi, theksoi, drejtori i DBF sot nuk qenka për të na jap sqarimet por besoj që nesër do të 

jetë në Kuvend dhe do të japë përgjigje dhe sqarime të nevojshme, andaj nuk do ta zgjasë më shumë dhe 

ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së e rekomandojmë për shqyrtim dhe miratim në mbledhjen e 

Kuvendit të Komunës.  
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Jemi në dijeni se Korniza Afatmesme Buxhetore trevjeçare duhet të miratohet në muajin qershor dhe 

bazohet në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës dhe është pjesë përbërëse e saj.  

Sigurisht që kërkesat kanë qenë nëpër Drejtori dhe janë zhvilluar dëgjimet publike buxhetore kështu që 

deri më 30 shtator kur është afati i miratimit të buxhetit për vitin 2021 ka mundësi të bëhen edhe 

ndryshime  nga kërkesat që bëhen prej qytetarëve, mirëpo e rëndësishme është që të votohet buxheti në 

mënyrë që të krijohet mundësia e plotësimit të kërkesave. 

z.Avni Fetahu, theksoi, ne Grupi këshilltarëve nga radhët e LVV-së i rekomandojmë për shqyrtim të 

Kornizës Afatmesme Buxhetore në mbledhjen e Kuvendit, me vërejtje që herën tjetër të jetë prezent 

drejtori i Drejtorisë përkatëse në mënyrë që të krijohen mundësitë për sqarime dhe gjëra tjera të 

nevojshme, e të cilat po detyrohemi që të lëmë për nesër në Kuvend. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, edhe ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e PDK-së e rekomandojmë që kjo 

pikë të shqyrtohet në mbledhjen e nesërme të Kuvendit. 

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim 

  

 

3. Raporti Financiar për periudhën janar – mars 2020 

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Komitetit, edhe për këtë do të duhej të paraqiste fjalën hyrëse po ashtu 

drejtori i DBF i cili mungon, andaj si anëtar të këtij Komiteti, nëse keni diçka urdhëroni. 

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për diskutim 

 

 

4. Propozim vendim për ndarjen e mjeteve financiare (subvencionimi i ndërtimit të shtëpive të 

banimit për familjet në gjendje të rëndë ekonomike dhe të banimit) 

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Komitetit, në fillim të kësaj seance drejtori i Drejtorisë përkatëse e bëri një 

arsyetim të kësaj kërkese, tregoi për çfarë parashihen këto mjete, andaj nëse keni diçka për të shtuar 

urdhëroni nëse jo kush është që ti rekomandohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e PDK-së e mbështesim dhe e 

rekomandojmë për seancën e nesërme. 

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim 

 

Kryesuesi i Kuvendit, e konstatoi të përfunduar këtë mbledhje. 

 

 

Mbledhja përfundoi në orën 10;25 

 

Procesverbalin e mbajti 

Enis Sheholli 

 

Nr.01-060/01-0031894/20 

Podujevë,                                                                                             Kryesuesi i Komitetit 

29 qershor 2020                                                                                         Fatmir Gashi 


