
 
KËSHILLI KOMUNAL PËR SIGURI NË BASHKËSI – SUHAREKË 

 

 

Nr. Protokollit 06/ 2022 

Vendi i takimit: Salla e Bordit të Drejtorëve 

Datë: 14.12.2022 

 

PROCESVERBAL  

 

Nga takimi i Këshillit Komunal për Sigurinë e Bashkësive “KKSB” – Suharekë të paraparë sipas 

Udhëzimit Administrativ të nënshkruar nga Ministria e Punëve të Brendshme, Nr-27/2012, dhe 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Nr-03/2012, për themelimin e Këshillave Komunale për 

Siguri në Bashkësi (KKSB). 

 

Takimi filloi në ora 10.00 
 

Në takim morën pjesë :  

 
Afrim Sylaj - Komandant në Stacionin Policor në Therandë 

Halim Shehu - përfaqësues i Komunitetit Islam 

Mikel Sopi - përfaqësues i Komunitetit Katolik 

Enver Shabani -  Drejtoria e shërbimeve publike, siguri dhe emergjencë 
Fetije Bytyqi - përfaqësuese e EVSB-së 

Remzi Bajselmani - Drejtor i  Drejtorisë së arsimit  

Habibe Bytyqi - Zyrtare për barazi gjinore 
Albestrim Rexhepi - përfaqësues i FSK-së 

Drilon Zyba - përfaqësues i KLSP-së  

Adem Derguti - Kryetar i KPAK-së 
Rozeta Jahaj - përfaqësuese e OJQ-ë 

Refki Zogaj – përfaqësues i komunitetit të biznesit 

Eurolinda Zenelaj - përfaqësuese e mediave lokale  

Xheladin Sadikaj - përfaqësues i zyrës KKK-së 
Qëndresa Baftjaraj - përfaqësuese e KPAK-së 

Myrvete Shala - përfaqësuese e Shqiptarëve  

Denis Sofra - Kryesues i KK-së dhe përfaqësues i KA-li 
Zekë Berisha - përfaqësues i Romëve   

Nazim Shabanaj - përfaqësues i Egjiptasve 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

KUVENDI I KOMUNËS–SUHAREKË 
SKUPŠTINA OPSTINE -  SUVA REKA 

MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 

 



 Mbledhjen e hapi Kryetari i Komunës z. Bali Muharremaj i cila i njoftoi me rendin e ditës.  

                            

 

                                                           Rend dite 

 

1. Miratimi Procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

 

2. Vetëdijesimi për rrezikun e përdorimit të mjeteve piroteknike; 

 

3. Identifikimi i vendeve ku dyshohet se të rinjtë tonë përdorin substanca narkotike; 

 

4. Komunikimi i drejtpërdrejtë me qytetarët nga ana e policisë në komunitet; 

 
Kryetari - e hedh në votim rendin e ditës.                                                                                              

 

                                                                                                          Aprovohet rendi i ditës 

 

Pika 1. Miratimi procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

 
Kryetari - e hedh në votim. 

 

                                                                                                          Aprovohet Pika 1 

 

Pika 2. Vetëdijesimi për rrezikun e përdorimit të mjeteve piroteknike; 

 

Kryetari - çdo here kemi marrë vendim për caktimin e lokacionit për shitjen e mjeteve piroteknike, anadaj 
unë hap debatin për diskutim në mënyrë që të dalim me një rekomandim se ku do të caktohet lokacioni. 

Afrim Sylaj - është mire sikurse vitin e kaluar me caktu një vend ku bëhet shitja e mjeteve piroteknike. 

Policia së bashku me inspektorët të bëjë monitorimin e tyre me qëllim që të mos kemi incidenete. Kryesisht 
përqendrimi i tyre të jetë tregu sepse është periferi dhe mund të menaxhohet më mire. 

Kryetari - shumë qytetarë më kanë thënë që  ju si Komunë po i lejoni,mirëpo kjo nuk varet nga ne pasi 

disa kompani e kanë licencën nga ministria dhe ne jemi të obliguar me dalë me rekomandimet tona. 

Avni Bytyqi -  meqenëse festat e fund vitit fillojnë nga data 25 dhjetor  me festën e Krishtlindjeve, mendoj 
që nga data 23 dhjetor deri më 2 apo 3 janar të bëhet shitja e mjeteve piroteknike në lokacionin ku caktohet 

nga ekzekutivi me rekomandimin e KKSB-së në tregun javor ku është i caktuar në Komunën tonë. 

Albestrim Rexhepaj - ju informoj se me date 16.12.2022 në Sh.M.T. “Abdyl Ramaj” do të mbahen 
ligjërata nga FSK-ja mbi vetëdijesimin e qytetarëve për rrezikun e mjeteve piroteknike. Nëse dikush nga 

këshilli e vlerëson që ka nevojë me rrit këtë numër, jam i gatshëm të ofroj edhe ligjërata për qytetarë.  

Halim Shehu -  do të ishte mirë të publikohet ndonjë lloj spoti për vetëdijesimin dhe rrezikun e këtyre  
mjeteve nëpërmjet mjeteve të informimit e sidomos në televizionin e Kosovës ose televizionin 21. 

Avni Bytyqi - është mire që policia dhe inspektoriati ti mbajnë nën kontroll lokacionet ku caktohet shitja 

dhe të mos lejohet shitja e tyre nëpër marketë të mëdhaja dhe të vogla. 

 
Rekomandim: Nga data 23.12.2022 deri më 03.01.2023 të lejohet shitja e mjeteve piroteknike dhe  

lokacioni caktohet te tregu javor. 

 
Kryetari - e hedh në votim rekomandimin. 

 

                                                                                                       Aprovohet 

 



Pika 3. Identifikimi i vendeve ku dyshohet se të rinjtë tonë përdorin substanca narkotike; 
Kryetari - ia jep fjalën Komandantit të policisë. 

Afrim Sylaj - policia e Kosovës është e përkushtuar në eliminimin e dukurive negative sidomos të 

personave që merren me substanca narkotike. Krahasuar me vitin e kaluar kemi një rast më pak. Kemi pas 

tre raste në Komunën tonë ku policia ka gjet sasi të konsiderueshme të narkotikëve. Si polici kemi bë 
shkatërrimin e një laborartori në Shirokë, pastaj arrestimin e një grupi kriminal në autostradën Ibrahim 

Rugova në hyrje të Reshtanit, pastaj në rrugën “Xhavit Sylaj” është bë bastisje në dy shtëpi, ku është gjet 

sasi e konsiderueshme e llojit të kokainës dhe heroinës. Vitin e kaluar kemi dal me rekomandim që të 
rrënohen disa objekte të pabanuara ku dyshohet përdorimi i mjeteve narkotike,mirëpo nuk ka ndodh rrënimi 

i atyre objekteve për shkak të procedurave problematike. Sa i përket shkollave, ka përmirësim, gjithashtu 

vendosja e kamerave ka ndikua që ne të kemi më pak punë dhe të ndiqen personat e dyshimtë.   
Kryetari - ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me policinë në Suharekë dhe regjionin e Prizrenit.Unë 

nuk jam i kënaqur me këtë gjendje sepse e kam përgjegjësi dhe obligim  ndaj gjithë qytetarëve.Ne i kemi 

dhënë të gjitha sallat sportive që i kemi në qytet dhe nëpër fshatra në mënyrë që ti largojmë fëmijët tonë 

nga dukuritë negative dhe ti orientojmë nga sporti dhe kultura. 
Avni Bytyqi - ne çdo vit e trajtojmë këtë temë dhe rekomandimet që kanë dal nga ky këshill, vazhdimisht 

ekzekutivi dhe arteret tjerë kryesor i kanë ekzekutua dhe zbatuar, por për çështjen e rrënimit të objekteve 

ne si ekzekutiv kemi vështirësi që të marrim vendim për ti rrënua sepse këto objekte nuk janë në menaxhim 
të Komunës. 

Drilon Zyba - për objektet e vjetra, për mendimin tim nuk është zgjidhje rrënimi. Çka të bëjmë me  shkollën 

e Mushtishtit e cila është e vjetër, pastaj vitin tjetër edhe shkolla e Vraniqit ka me mbet ashtu, e shumë 
objekte tjera. Unë nuk e shoh të arsyeshme të prishim një objekt se po përdoret aty droga por  më shumë e 

shoh një pjesë të vetëdijesimit ku mundemi me pas jo vetëm një ligjërate për një orë në shkollë por ligjërata 

të vazhdueshme në bashkëpunim me OSBE-në, policinë e gjithë arteret kryesorë. 

Afrim Sylaj - këtu po flitet për vendet, objektet  ku dyshohet se po përdoret drogë dhe kjo ka qenë edhe 
temë e vitit të kaluar, ku ka dal rekomandimi nga KKSB dhe ne kemi bisedu me Kryetarin për procedurat 

se si mund ta eliminojmë këtë dukuri. Sa i përket ligjëratave, policia vazhdimisht mban ligjërata nëpër 

shkolla për të gjitha temat. 
Drilon Zyba - policia vazhdimisht ka mbajte ligjërata dhe KKSB-ja ka mbajttë 12 takime dhe vetëm një 

rast ka dal më pak se vitin e kaluar. Ne duhet me mëndu se si me gjet një zgjidhje  për me ndalu. Unë di 

raste që furnizuesi i drogës brenda muajit del nga burgu. Ky është shqetësimi im dhe ne duhet ta diskutojmë 

për një zgjidhje më të mire. 
Kryetari - ka ardhë një komision prej Ministrisë së Kulturës, e ka verifiku rastin në Mushtisht. Sa i përket 

ish ambulantes në Mushtisht, ajo do të lëshohet për nevoja të fshatit(Zyre të vendit, për shoqata, për 

pensioner), ndërsa ato që s’mund ti fusim në funksion do të fillojmë ti rrënojmë ndërsa aty ku ka kontest 
nuk mund të bëjmë. 

Adem Dërguti - unë mendoj që faji është te shkollat. Çdo klasë e ka udhëheqjen e klasës dhe ajo udhëheqje 

duhet me ditë dhe duhet ta lajmërojë kujdestarinë e klasës dhe drejtorisë. Nëse çdo njësi zhvillohet ashtu 
që qëllimi edukativ arrihet, atëherë edhe nxënësit kanë me u vetëdijesua më tepër. Është mire t’u flitet 

nxënësve në orë të kujdestarisë në mënyrë që të mos përdoren substanca narkotike. 

Avni Bytyqi - komandanti pat të drejtë që tha me zhduk çerdhen ku ata e përdorin për arsye se nga takimet 

e mandatit të kaluar të KKSB-së, rekomandimet që kanë dalë kanë pas efekte shumë pozitivë. Çështja se 
pse po lëshohen prej burgjeve ata që po përdorin substance narkotike, nuk është as përgjegjësi e këtij këshilli 

dhe as e policisë. Përgjegjësi është e organeve kompetente që merren me këtë çështje. Mandatin e kaluar 

kemi pas një pike, që shoqëritë civile dhe arteret kryesor të këtij këshilli të sjellin projekte konkrete për 
vetëdijesimin e qytetarëve dhe nxënëseve për çështjen e mjeteve piroteknike dhe substancave narkotike, 

mirëpo asnjë projekt nuk e kemi pas. 

 
Rekomandim: Bashkëpunimi mes qytetarëve dhe policisë që çdo kund që identifikojnë apo dyshojnë që të 

rinjtë tanë përdorin substance narkotike, të lajmërojnë në polici dhe policia të përdorin rrugët ligjore. 

Kryetari - e hedh në votim rekomandimin. 



 

                                                                                                                            14 për, 1 kundër 

                                                                                                                            Aprovohet rekomandimi 

 

Pika 4. 4.Komunikimi i drejtpërdrejtë me qytetarët nga ana e policisë në komunitet; 

 

Afrim Sylaj - policia e Kosovës është në kontakt vazhdimisht. Komuna e Suharekës i ka tre sektorë dhe 

secili sektor i ka përgjegjësitë e veta të komunikimit dhe janë në faqen zyryare të policisë. Policia e Kosovës 
ka lansu një projekt të vetin  dhe ka një aplikacion “Lajmëro policinë” ku mundeni me dhënë informacion 

dhe mbetet çështje e policisë me verifiku, me analizu dhe me fillu hetimin. Sa i përket komunikimit të 

përditshëm, këtë vit i kemi 4003 patrullime në këmbë dhe veturë. Kemi dhe njësinë e komunitetit e cila 
vazhdimisht merr informata dhe i adreson. Afrim Sylaj tutje informon rreth mënyrës se si duhet lajmëruar 

rastet. 

Kryetari - pyet se a ka dikush ndonjë rekomandim. 

Habibe Bytyqi - dua ta pyes komandantin për aplikacionin që tregoi se a është për gjithë Kosovën e 
shfrytëzueshme dhe si rekomandim do të ishte mire që me u ndërmarrë një fushatë informuese. Unë 

propozoj që të bëhet një spot për ekzistimin e këtij aplikacioni në ndonjërin prej televizioneve. 

Kryetari - në nivel Komunal mundemi me pas bashkëpunim me policinë për këtë çështje. 
Afrim Sylaj - ka qenë fushata edhe në televizione mirëpo nëse hyni në faqe, aty mund ta shihni si përdoret 

aplikacioni dhe nëse doni ne kemi fletushka dhe mundemi me shpërnda për Komunën e Suharekës. 

Kryetari - a mundemi me shtu si rekomandim që pas festave të fund vitit me i ftu në takim Kryetarët e 
fshatrave në sallën e Asamblesë ku do të flitet për problemet nëpër fshatra. 

Avni Bytyqi - mund të shkojmë me këtë rekomandim por mund të kemi dhe një rekomandim që e potencuat 

edhe ju. Mjafton që komandanti me na u drejtu me një kërkesë neve si Komunë dhe ne me adresu këtë 

kërkesë përmes radio Valës, ku do të jepen informacionet për qytetarët, për ekzistimin e këtij aplikacioni. 
 

Rekomandim:  1.në fillim të muajit janar ta kemi një takim me kryetarët e fshatrave dhe të jenë prezentë 

policia e Kosovës dhe shoqëria civile për informimin e aplikacionit që ekziston në policinë e Kosovës për 
ti dërguar informacionet rreth dukurive negative apo problemeve. 

2.të bëhet kërkesa nga ana e policisë dhe ne si Komunë ta adresojmë në radio Vala dhe nëpër në portalet e 

Komunës. 

 
Kryetari - a pajtoheni me rekomandimet. 

 

                                                                                                                Aprovohet rekomandimi 

 

Drilon Zyba - vitin e kaluar si KLSP, prej OSBE-së e kemi marrë një projekt për një zyre të përbashkët 

mes KLSP-së dhe fshatrave Vraniq, Bukosh, Savrovë mirëpo drejtori më njoftoi se po i nevojitet zyra. Unë 
e shoh të pamundshëm funksionimin aty dhe është mire të bisedoni me drejtorin e arsimit për këtë çështje. 

Kryetari - do të bisedojmë për këtë dhe për një zgjidhje të mundshme. 

 

 
 

 

 
Takimi përfundoi: 10:50                                                                                     Procesmbajtësja: 

                                                                                                                             Dafina Haziraj 


