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Republika e Kosovës                                                                  Komuna e  Vitisë 

Republika Kosova                                                             Opstina Vitina 

Republic of Kosovo                                                             Municipality of Viti/na

 

PROCESVERBAL 
NGA MBLEDHJA E NËNTË E KOMITETIT PËR POLITIKË DHE FINANCA 

 

     Mbledhjen e thirri dhe e kryesoi, z.Bekim Azizi, kryesues i Kuvendit të Komunës së Vitisë. Mbledhja është 

mbajtur më 18.11.2022 (e Premte) në zyrën e konferencave të objektit e vjetër të Komunës së Vitisë, duke filluar 

me punë në ora 13:00. Në mbledhje morën pjesë: z. Hasan  Aliu (nënkryetar i Komunës), z. Bekim Azizi 

(kryesues i Kuvendit Komunal), z.Ramadan Deliu, znj. Zejnepe Osmani, znj. Liridona Bislimi. z. Jakup Demiri, 

znj. Zyrafete Rama, ndërsa mungoj  z. Ilir Zuka. Morën pjesë edhe drejtorët e drejtorive. Pasi u konstatua se 

prezent janë 6 anëtarë të KPF-së, andaj kishte kuorum, kryesuesi i Kuvendit e shpalli të hapur mbledhjen. 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Përshëndetje për të gjithë ju anëtarë të KPF-së, nënkryetar, drejtoret që janë 

prezent në këtë mbledhje! Mirë se keni ardhur në mbledhjen e nëntë të rregullt të KPF-së për këtë vit! Para se të 

hy në rend të ditës, kisha hap diskutim. 

     z.Jakup Demiri: Përshëndetje për të gjithë të pranishmit! Unë e kam një kërkesë, që për mbledhje të  kuvendit 

me na ardhë një raport në kuadër të 16 ditëshit të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore për aq sa lejohet me 

ditë, se sa ka bë komuna, kush është kanë i kyqur që me pasë nje raport. Është mbajtë një aktivitet 16 ditë, pak a 

shumë me pasë mundësi me sjellë një raportë si një informatë. 

     znj.Liridona Bislimi: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Unë kisha kërku me pasë si lloj informate në 

seancën e ardhëshme. Kisha fillu me të parën, atëher e dimë që muaji tetor është muaji roz nëpër të gjitha 

komunat, njëashtu edhe në komunën tonë janë bërë disa kontrolla në institutin QKMF. Mendoj që është mirë me 

pas një informatë, se sa kontrolla janë bërë në komunën tonë, edhe në të njëjtën kohë, sa ka pas kërkesa që nuk 

kanë mundur të arrijnë t’i bëjnë kontrollat, edhe me u bë një statistikë me vitet paraprake, me pa nëse kemi 

ndonjë përmirësim ose ndonjë interesim jashtë mase, për shkak se mendoj që kemi komuna tjera fqinje që kanë 

më numër të banorëve sa të Komunës së Vitisë dhe kanë memografinë për tërë vitin, ndërsa ne kemi vetëm një 

herë brenda vitit ....., për shkak të numrit të banorëve, por nese kemi kërkesa të shtuara të banoreve të Komunës 

së Vitisë, që janë të interesum dhe kanë sheja për kontroll të mamografisë, besojë që ndoshta është në interes me 

pasë 2-3 herë të paktën brenda vitit. E kisha kërku këtë informatë me pasë për seancën e kuvendit. Një ashtu këtë 

vit shkollor ne si komunë kemi pasë të angazhuar 15 psikolog nëpër shkolla, 6 asistente për fëmijë, 4 msuese 

mbështetëse, 2 logopede dhe 1 pedagog special. Mendoj që DKA do të duhet me ofru një raport të detajizum 

rreth angazhimit se si është situata nëpër shkolla, deri aty ku është e nevojshme dhe ku ka hapsirë që, ne si 

institucion me kuptu se si qëndron gjendja psikologjike e fëmijëve tonë nëpër shkolla, pasi që po e dimë që 

kohëve të fundit jemi duke pasur rast, nuk po them jashtëzakonisht të mëdha, se shumicën e rasteve nuk është 

që jemi duke i kuptu ose po zbulohen me kohë, po është mirë me e ditë se si qëndorjmë si komunë në këtë raport 

me fëmijet tanë. E fundit, kjo nuk është si informatë për kuvend, po kisha dashtë me ditë tashti nga DKA, e kemi 

parë, se është hapë një konkursë për studentë për me apliku për bursa. Kjo është shumë mirë, përgëzime, po ajo 

çka është e paqartë për studentët që më kanë pyet jashtëzakonisht shumë, është te pjesa për kriteret për aplikim, 

mes tjerash ku thuhen të jenë studentë të fakulteteve drejtimeve deficiatare, si: Matematikë, Fizikë, Gjuhë 

Gjermane. Tashti studentët ta zëm që janë të fakultetit edukimit ose të universitetve tjera, më kanë pyet se, a 
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kanë të drejtë me apliku. A është kjo pjesë e specifikume vetëm për këta studentë apo kanë të drejtë edhe të tjerë. 

Nëse jo, kur do të kanë drejtë studentët e drejtimeve tjera për me fitu bursa, a do të hapni bursa prapë? 

     z.Ramadan Deliu: Liridona mirë e patë, se kur e keni shkru aty a kanë të drejtë fakultete private apo vetëm 

të shtetit. 

     znj.Liridona Bislimi: Për atë pjesë është në rregull, unë po flasë specifikisht për drejtimet. 

     z.Hasan Aliu, nënkryetari i komunës: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Do të bëjë përpjekje 

maksimale të siguroj informatën kundër dhunës në familje për këto 16 ditë i gjej ata të cilët munden me na e 

dhanë saktë këtë informatë me Qendrën për Punë Sociale me sektorin përkatës, besoj që do t’i kemi. Çështje që 

e ngriti Liridona, besoj që do t’i kesh të dyat edhe në raportet e punës, por ju si antarë të KPF-së keni herë pas 

here me kërku informata lidhur me këto çështje, prandaj do t’i obilgoj të dytë, edhe drejtoreshën e QKMF-së që 

është kanë në ballë të kësaj çështje së bashku me drejtoreshën e shendetsisë, që të na e sjellin statistikat që i kanë 

në detaje edhe për kërkesa. Me sa jamë në dijoni, edhe disa të tjera e kanë pasë një koordinim të plotë edhe me 

Gjilan e kanë pas mirëkuptimin, megjithatë do të bëjë përpjekje maksimale që ta marrësh një informacion të 

plotë. Çështjen e psikologeve. E dij që është faza e parë apo viti i parë ta quaj që i kemi edhe psikologët edhe 

mësuset mbeshtetse, edhe asistentët. Unë besoj që një takim e kam pas me ta për shkak se kanë fillu me bë si lloj 

komiteti të cilët i kam përgëzu për iniciativën të cilën kam kërku, që në atë komitet pas përfshirjes të jetë edhe 

faza e formimit të raportimeve individuale për secilin psikolog, për punën të cilën ka bërë dhe për gjendjen e 

nxënësve të cilët i ushtron nëpër shkolla dhe unë do ta kërkoj tashti, a do të mund të jetë në këtë seancë nuk e 

dij. Te çështja e bursave, besoj që me prioritet do të jenë ato. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët e rregulltë. 

Një keqpërdorim të cilët po na e bëjnë edhe zyrtarët në pranim të dokumenteve edhe komisionit që po paraqet 

gjithëherë problem është te studentët të cilët janë përsëritës të vitit, të cilët ata përjashtohen, por megjithatë 

gjithherë i kemi problemet këtu, se studenti i cili e ka ndegju vitin sivjet dhe në rast se nuk e ka mrri kushtin, ai 

duhet të eliminohet nga kjo, se nuk konsiderohet se është në vit akademik të rregullt. Dhe e dyta, problemet që 

na e paraqesin vazhdimishtë për shkak se edhe Fatlumi ka qenë kryetar i komisionit, është edhe te studentet të 

cilët i kanë përfundu ligjëratat dhe në vitin e 5-të ai aplikon dhe nuk e ka të kjartë se ti je student, por ti e hup të 

drejtën, ke përfundu ligjëratat dhe nuk është obligative me qëndru në Prishtinë apo Gjilan në konvikt, sepse nuk 

ke obligim të ligjëratave, por ke obligim vetëm mësmin, megjithatë po ju tregoj vetëm një të cilën ma ka dhën 

një sygjerim një punëtori i yni këtu të cilën do ta shqyrtoj brenda vitit, por këtë vit nuk do të vlenë, se e kemi 

rregulloren në fuqi pse nuk aplikojmë ne nuk e marrim një model të cilën na e kanë dhanë nga Shqiperia. Në 

Shqipëri nuk po e quajkan bursë, se gabim është bursë, se bursë është duhet të ju jepet studentave të dalluar dhe 

jep universiteti, komuna duhet diçka tjetër me dhanë. Përpara në ish komunizëm është quajtur kredi, dhe atje e 

kishin bërë një emërtim, janë para neve në këtë drejtim, mbështetje financiare, që konsideroj që është shumë e 

logjikshme si emërtim. Duhet ta diskutojmë për vitet në vijimë dhe në këtë i kanë përfshi edhe universitetet 

private të cilët janë të akredituara që e ka atë logjiken e vetë, por besojë që kemi me punu së bashku të gjithë 

edhe është fjala te rritja e fondit, se sivjet edhe me dashtë nuk mundemi më bë atë, do të tentojmë me fiksu 

numrin 150, por të them të drejtën është edhe mendim i kryetarit edhe i imi, që të gjithë ata të cilët aplikojnë dhe 

janë të rregulltë të japim të gjithëve tu i përjashtu ata të cilët janë 2 apo 3 prej familjeve e merrë vetëm 1, se 

kështu janë mundësitë financiare. Do ta shqyrtojmë mundësinë, besoj që krejt në atë drejtim pajtoheni pa dallim 

se bin aty edhe dallime partiake, se studenti nuk njef ngjyrim politik, por ai njef studimin dhe duhet me ja njoftë 

vetëm atë. Tashti sa do të na e mundësojnë mundësitë buxhetore do t’i shohim. Unë jam gjithëher idhtarë për 

krejt, sepse më dhimben ata të cilët janë nëpër studime, nëpër shkollë, nëse i ngjyrosim politikisht, është komuna 

e gjithëve, kanë të drejt konkurrimi.  

     znj.Liridona Bislimi: Sa është shuma që ka me perfitu një student? 

     z.Hasan Aliu, nënkryetari i komunës: 300 Euro, nuk po guxojmë me shku më shumë se, nëse shkojmë më 

shumë i eleminojmë, se komunat tjera e praktikojnë Liridonë, i japin ka 500, i di plotë komuna, por i japin vetëm 

50-tve, 70-tve. Kur kemi fillu këtë, unë e kam marr këtë model tu besu në konviktin e Prishtines në atë kohë, 

tashti ndoshta ka leviz, është kanë 30 menza edhe konvikti. Ata shumica banojnë në privat, por ti duhesh me pas 
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ni bazë ku të nisesh, ajo ka qenë 10 muaj, janë studime që konsiderohet vit akademik dhe kemi marrë shumën 

300 euro. 

     z.Ramadan Deliu: Prej nga e keni marrë ju këtë numër 150 për 150 vetë. Shembull po e marrim dalin 180, 

nëse janë krejt të rregullt, cilin e anulon. 

     z.Hasan Aliu, nënkryetari i komunës: Besojë që kemi me gjetë modelin për me ju dhanë krejtve. 

     z.Fatlum Demiri, sekretar i kuvendit komunal: Është rregullorja për ndarjen e bursave në të cilën janë të 

cekura kriteret, nëse ka më shumë se 150 që i plotësojnë kriteret, në rregullore thotë se, kush ka përparësi kushtet 

e barabarta atëherë vinë fëmijët e dëshmorëve, vinë familjet me social. Sa i përket drejtimit që e ceku Liridona, 

është interesant Liridonë, se kur kam qenë në komision 2-3 vite, nëse nuk gabojë në rregullore thotë që, kanë 

përparsi drejtimet devicitare, por në rregullore nuk janë të cekura, e arsyet që nuk janë, sepse këtu çdo vjet 

ndryshohet. Këtë vit mundet me pasë gjermanishten, vitin tjetër mundet me pas mjeksi, stomatologji. Ne si 

komision, qysh para 2-3 viteve kemi pas dërgu shkresë DKA-së, kemi pas kërku që me na njoftu neve si 

komision, se cilat janë drejtimet devicitare, që me ditë ne si komision paraprakisht, e pikërisht për këtë arsye e 

kanë cek që me ditë komisioni se cilët drejtime kanë përparësi.  

     z.Jakup Demiri: Nënkryetari e ceku këtë formën e Shqipërisë, se unë e kam lexu mirë edhe aty janë disa 

forma specifike për drejtime specifike. 

     z.Hasan Aliu, nënkryetari i komunës: Ajo është çështje tjetër, unë u ndala te komuna, ne çka duhet të 

bëjmë. Në Kosovë duhet shumë çështje mu shtru, për mua pa dashtë me nënqmu, nuk mund me barazu fakultetin 

juridik të cilin e kam kryer, unë me atë që kryen fiziken dhe matematiken. Nuk mundet një profesor me Edukatë 

Fizike, pa dashtë me nënçmu, se edhe ai është kuadër lamisë vetë me profesorin e Matematikës, Fizikës e Kimisë, 

por tek ne në Kosovë ende nuk është bërë kjo, është rreziku Fizika, se nuk e kemi drejtu atë të cilën po e lyp ti 

edhe unë domethan kur të del shteti, përshembull mua vitin e kalum më ka pëlqy forma e kryeministrit tashëm, 

por ai e ka dallu gjininë femrore, gjinia femrore e cila studion shkenca natyrore i merr nga 1 mijë euro ashtu 

ekujtoj, edhe i kanë marrë, është një stilumim i madh. E dyta, tani duhet me i shiku se qëto mundet me i marr 

çdo ministri e arsimit edhe me lyp prej DKA-së në nivel të Kosovës edhe me dalë me një udhëzim administrativ, 

të cilën mundet me thanë që ata të cilët e studiojnë Fizikën, Matematikën, me shiku ku kemi mungesë do ta kemi 

konviktin edhe menzen pa pagesë edhe konviktin e sigurum, ne jemi hala larg kësaj, por megjithatë ishalla hecim 

ngadal, se unë jam i interesum individualisht, që këto duhet me u nda në rast se dojmë me pasë kuadër të mirfilltë, 

nuk mundë psikologe pa dashtë me nënçmu se, për me kry Fiziken dhe Matematikën është zheg i madh dhe 

prandaj shkon profesori atje gjithë ditën me shkumës as bukën nuk mundet me hanger si duhet, dhe ti e pagun 

sa atë të Edukatës Fizike, që vrapon mas topit. Unë jam marak lojë me kqyr, por nuk është në rregull djali i 

Besimit është i barabartë me 10 shkolla të mesme të Kosoves, ajo është kontratë individuale te sportisti, është se 

si e gjejnë profesori i Edukatës Fizike, i Psikologjisë apo e ki këtu kryesuesin inxhinier me Mirlinden, Edukatë 

fizike, më falni që po e marrë shembull. 

     znj.Liridona Bislimi: Pas sa kohëve bëhët bartja e mjeteve te studentët që fitojnë bursa në momentin që 

publikohet që jan përfitues. 

     z.Hasan Aliu, nënkryetari i komunës: Ka ankesa, shqyrtimi dhe ata të cilët e kan fitu meniher fillojnë me i 

dorëzu kopjen e letërnjoftimin dhe gjirollogarisë. 

     znj.Liridona Bislimi: Perafersisht sa kohë merrë kjo përshkak se ka studentë të rinjë që ka shum të 

interesumë. 

     z.Besnik Imeri Drejtori: Studentet të cilët kan marrë viteve të kalume ku janë të regjistrumë në sistemin e 

thasrit, ndërsa këta të rinjët mundet deri 1 muaj të vonohet deri sa ti regjistron sistemi.  

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Drejtoria e arsimit ka pasë me sjell informatën e ka sjellë dhe i kemi dergu e-mail 

ka pas në seancën e kaluar, nuk e ka pru prap nuk e ka sjellë për fillim të vitit shkollor. Çështja e konkursit ka 

me na hap telashe, sepse është keq e pershkrume, e kam lexu sepse, rregullorja e përcakton mirë, kërkon që 

përzgjedhja bëhet përmes rregullores, mirëpo aty shkrun, të drejtë aplikimi kanë drejtimet deficitare të cilët i ka 

permen ata kanë vetëm të drejtë përparësi.  
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     z.Fatlum Demiri, sekretari kuvendit komunal: Të gjithë studentët që janë banorë të Komunës së Vitisë pa 

kurrnifarë dallime etnike gjinore, racore, fetare dhe politike që janë të regjitsruara në fakultete të universiteteve 

publike të Republikës së Kosovës, duke perfshirë studentët në studime pasuniversitare dhe dokteraturë kanë të 

drejtë të konkurojnë. 

     znj.Liridona Bislimi: Unë i kam mbi 20 biseda të studentëve që më kan shkrujtë, a kemi të drejtë edhe ne 

apo vetëm këta me Gjuhë Gjermane, Fizikë. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Kriteret për aplikim të jenë studentë me adresë të banimit të Komunës së Vitisë 

të jenë studentë të rregullt në universitetet publike të Republikës së Kosovës, të jenë studentë të fakulteteve 

drejtimet defecitare si Matematikë, Fizikë, Gjuhë Gjermane.  

      z.Fatlum Demiri, sekretari kuvendit komunal: Gabim është kjo, duhet të përmisohet, kanë përparsi, unë i 

kisha propozu DKA-së dhe Zyrës së Informimit, kur të bëhët permisimi i kësaj shpallje me ja bashkangjitë në 

link edhe rregulloren për ndarjen e bursës. 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Për këtë mbledhje kemi parapa këtë: 

   

     R e n d  d i t e 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tetë e Komitetit për Politikë dhe Financa. 

2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim rregullores për ndryshim plotësimin e 

Rregullores me Nr.01-110/05-1057, të datës 29.09.2022 për taksa, ngarkesa dhe gjoba. 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për aprovimin e Strategjisë për 

Zhvillimin Ekonomik Lokal 2022-2026. 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për krijimin e kodeve të ri për 

projektet me perticipim. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në konsultim publik të 

draft Rregullore për Përcaktimin e Procedurave të Dhënies në Shfrytëzim më pak se një vit të 

Pronës së Paluajtshme të Komunës. 

           

         Kryesuesi z.Bekim Azizi: Nëse ka dikush diskutim për rendit e ditës, urdhëroni? Nëse nuk ka, atëherë kërkoj 

miratimin e rendit të ditës me ngritje të dorës. Me të gjitha votat miratohet rendi i ditës.  

 

     Si pikë të parë të rendit të ditës: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tetë e Komitetit për Politikë dhe Financa 

 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Nëse nuk ka ndonjë vërejtje: kush është me ngritje të dorës për miratimin e 

procesverbali? Nga të gjithë anëtarët miratohet kjo pikë e rendit të ditës.  

 

     Si pikë e dytë e rendit të ditës: 

2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim rregullores për ndryshim plotësimin e 

Rregullores me Nr.01-110/05-1057, të datës 29.09.2022 për taksa, ngarkesa dhe gjoba 

 

     z.Besnik Imeri, drejtor: Si e dini, ministria na e ka kthy Rregulloren për taksa, ngarkesa dhe gjoba me 

përmirësime. Tek rregullorja bazë, neni 11, pika 11.3, shërbimet publike, neni 12, paragrafi 12.1.7, Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, neni 11, pika 11.3. 

     znj.Liridona Bislimi: Nese ka mundësi disa pika të na e shpjegohet për çka bëhët fjalë, jo të gjitha, por në 

pika të shkurtura.   

    z.Besnik Imeri, drejtor: Çështja e furnizimit me ujë të pijshëm për rastet sociale, familjet e dëshmorëve, 

invalidëve të luftës, për persona me aftësi të kufizuara, veteranë të luftës, paragrafi 12, pika 1.7 dhe paragrafi 

12 pika 1.8 e njëjtës rregullore, fushën e çiradhënies së banesave, por nuk specifikohet me ligjin, ndërsa në 

paragraf shtohet se, komuna mundet të vendosë që, rasteve sociale t’i jep me qera banesat me çmim të 

subvencionuar. Në këtë rast kritetret duhet të vendosin që t’i japin të drejtë njerëzve që kanë më shumë nevojë. 
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Konsiderojmë që kjo çështje duhet të plotësohet dhe të saktësohet sipas legjislacionit në fuqi. Ministria e 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, çmimi për dru, neni 11, pika 11,3 ndryshohet nga 2.5 në 3 euro për drunjë 

teknikë. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, fusha e ndërtimit, neni 28, paragrafi 

28.1 i Rregullores 01-110/051057 për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba, shprehimisht thuhet: tarifa e taksës 

administrative për  leje ndërtimore në Komunën e Vitisë është 2 euro për metër katror. Në këtë rast nuk është e 

precizuar për cilën kategori. Fusha e Agjensionit Kadastral, Ministria e Mjedisit MMPH konstaton se, 

rregullorja në fjalë për taksa, ngarkesa dhe gjoba është në përputhje me Udhëzimin Administrativ me numër 09 

2020 për tarifat e shërbimeve për regjistrimin dhe të drejtën e pronës së paluejtshme. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: A i kan plotësu që me i kthy se si i kanë kërku. Edhe vitin e kaluar 2 here na 

është kthy, domethanë na e ka kthy edhe një, pasi që e kemi themelu me i harmonizu këto, sepse këto që i kemi 

plotësu më vonë nuk i kanë shti në atë rregulloren më herët kur e kanë përgadit, tana na kanë ardhë prap gabimet 

e njëjta. Këtu me pas kujdes vetëm të plotësohen që mos të kthehen për së dyti. A jeni që kjo pikë të shkojë në 

kuvend? Me ngritje të dorës nga të gjithë të pranishmit. Të gjithë janë pro, kundër nuk ka.  

 

     Si pikë e tretë e rendit të ditës:  

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e Propozim vendimit për aprovimin e Strategjisë për 

Zhvillimin Ekonomik Lokal 2022-2026 

 

     z.Nexhat Arapi, udhëheqës i Dapartamentit të Zhvillimit Ekonomik në Drejtorinë per Financa: 

Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Në pika të shkurtura, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Lokal është në 

kuadër të planeve strategjike që ka nxjerrë komuna, që dalin si obligim për institucionet e Kosovës, në këtë rastë 

për komunën tonë kjo strategji është hartuar në kombinim të MAPL-së, në përputhje me udhëzuesin për hartimin 

e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2022-2026. Procesi i hartimit të strategjisë lokale të zhvillimit 

ekonomik ka filluar me propozimin e kryetarit të komunës, i cili me vendimin e posaqem ka themeluar 

komisionin për hartimin, i cili komision koordinon procesin e hartimit të këtij dokumenti. Procesi i hartimit dhe 

implementimit të strategjisë është i bazuar në principin e qasjes participuese, që do të thotë përfshirjen e të gjitha 

sektorëve, mekanizmave dhe formave të interesit gjatë tërë procesit. Në këtë kontest grupi koordinues ka 

zhvilluar takime me përfaqësuesit e drejtorive dhe sektorët e qeverisjes komunale, duke grumbulluar të dhëna 

dhe shënimet rreth gjendjes dhe rrjedhave të përgjithshme. Pas analizimit, klasifikimit dhe sistemitit të të 

dhënave është prezantuar gjendja aktuale që figuron në këtë piken 1. Në kapitullin 2 janë pasqyruar sfidat e 

zhvillimit ekonomik lokal nëpër sektorët e përcaktuar si dhe janë paraqituar rezultatet e spot analizës, përparsitë 

dhe mundësitë si faktor bazik për planifikim të mirë të zhvillimit, janë lokalizuar dobësitë dhe rreziqet si element 

që duhet të eleminohen ose duhet të minimizohet, efekti negativ i saj, kurse në kapitullin 3 janë të prezantuara 

objektivat ku janë potencuar 3 objektiva: zhvillimi i qendrushëm ekonomik, zhvillimi i qendrushëm social dhe 

menaxhimi i qendrushëm. Te përcaktimi i objektivave për zhvillim ekonomikë të komunës, është që të 

mundesojë komitetet të artikulojë se, ku dëshiron ai të jetë në të ardhme dhe çfarë rrugësh mund të ndiqen që të 

shkohet te ai zhvillim, ndërsa objektivat specifike janë të përcaktuara në drejtime të sakta për veprime dhe secila 

duhet të arrihet përmes zbatimit. Nuk po vazhdoj më shumë, sepse materialin do ta keni edhe të publikuar në 

web faqe dhe delegatëve do të ju dërgohet. Për ndonjë pyetje shtesë jam në dispozicionin tuaj. 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Nexhati ka qenë shumë i angazhuar në këtë strategji. Unë tani hapi debat për këtë 

pikë të rendit të ditës. 

     znj.Liridona Bislimi: Kam diskutu edhe në debatin publik, po e kam pas një pyetje atje në debat publik. 

Kam dashtë me e ditë se, keni mbajt shumë diskutime me qytetar, sa kanë qenë frytëdhënëse këto diskutime. A 

s’keni diçka me konkretish prej këtyre diskutimeve që janë propozu në debate e qe ju e keni marr e keni vendos 

në këtë analizë, tu e ditë që më keni thanë që jeni ende në përpunim të matrialit, e tash e bëjë këtë pyetj se: a 

janë perfundu këto? Dhe e kam dhanë një vërejtje për gabimet gramatikore. Deshta me ju thanë se janë 

përmirësu jashtëzakonisht shumë mirë. Tek pjesa e spot analizës, po më intereson me ditë: çka keni pas mangësi 

me të madhe edhe a ka pas diçka që keni mëndu që nuk mundeni me e realizu, qoftë si përparësi, si dobsi për 

shkak të kostos apo hapësirës.  
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     z.Nexhat Arapi: Te sfot analiza, e kemi pas ekipin dikune afër 30 të angazhuar, ekspert të komunës dhe 

kemi ardh në përfundim që, eshte në rregull, jemi mundu me e minimizu, se gjithmonë ka mundësi me punë, 

rreziqet i kemi eleminu maksimalisht dhe besoj që sipas neve ka dal mirë. Besoni që jemi mundu maksimalisht, 

nuk ka njeri në komunë që nuk e kam konsultu për sfot analizë. 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Sfidë ka me qenë zbatim i saj te pronat. 

     z.Jakup Demiri: Te swat analiza efektet do t’i jep gjatë implementimit të saj. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Pasi që nuk ka të tjerë për diskutim, a jeni që kjo pikë e rendit të ditës të shkon 

për kuvend me ngritje dore? Nga të gjithë të pranishmit u miratu kjo pikë e rendit të ditës. 

 

     Si pikë të katër të rendit të ditës: 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për krijimin e kodeve të rinj për 

projektet me perticipim 

 

     z.Hasan Aliu nënkryetar i komunës: Drejtori me ka obligu sot me bë prezantimin e kësaj pike, sepse kish 

pas një takim sot ai. Propozimin e keni marr me kohë, për pyetjet shtesë jam në dispozicionin e juaj. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Hapi debat për këtë pikë të rendit të ditës. Pasi që nuk ka për diskutim, qes në 

votim për miratim. Nga të gjith të pranishmit u miratu edhe kjo pikë e rendit të ditës. 

 

     Si pikë të pestë të rendit të dites kemi: 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në konsultim publik të 

draft Rregullore për Përcaktimin e Procedurave të Dhënies në Shfrytëzim të Pronës së Paluajtshme të 

Komunës më pak se një vit  

      z.Hasan Aliu nënkryetar i komunës: Kjo rregullore ka ardh nga niveli qendor. Ata e kanë punuar këtë 

rregullore, ju ka shku të gjith komunave, me siguri e ka pergatit kolegjiumi i zyrtarve ligjorë. Para juve kemi 

sjellë rregulloren që të del në konsultim publik. 

     Kryesuesi z.Bekim Azizi: Hapi debat për këtë pikë të rendit të ditës. Pasi që nuk ka për diskutim, qes në 

votim. Nga të gjithë të pranishmit u miratu kjo pikë e rendit të ditës. 

 

 Mbledhja përfundoi në ora 14:00 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                                     Kryesuesi i Kuvendit Komunal: 

 Fatlum Demiri                                                                                                                    Bekim Azizi 

____________________________         ___________ 


