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KUVENDI I KOMUNËS/SKUPŠTINA OPŠTINE/MUNICIPAL ASSEMBLY ISTOG 

 

Procesverbali 

 

P  R  O  C  E  S  V  E  R  B  A  L 

 

Nga mbledhja Inauguruese e Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës së Istogut, 

mbajtur më: 06.12.2021, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, filluar me punë në 

ora 16:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm këta këshilltarë: 

 

1. Zenel Shatri, LDK;  

2. Abedin Kabashi, LDK; 

3. Enver Rugova, LDK; 

4. Naim Behlulaj, LDK; 

5. Hajrush Shoshi, LDK; 

6. Agon Dreshaj, LDK; 

7. Faruk Kabashi, LDK; 

8. Arta Balaj, LDK; 

9. Merita Muzlijaj, LDK; 

10. Liridona Lajqi Avdiaj, LDK;  

11. Valbona Demaj, LDK; 

12. Agron Gashi , AAK; 

13. Arianit Selmanaj, AAK; 

14. Nexhmedin Balaj, AAK; 

 

15. Ajshe Metaj, AAK; 

16. Ardita Idrizaj, AAK; 

17. Fjolla Ukaj, AAK; 

18. Negjdet Ramaj, AAK; 

19. Florin Dreshaj, VV; 

20. Niman Beqiraj, VV; 

21. Qerim Rexhaj, VV; 

22. Floriana Maxharraj, VV; 

23. Lavdije Bujupaj, VV; 

24. Ali Nimanaj, PDK; 

25. Arben Kabashi, PDK; 

26. Elianë Blakaj, PDK; 

27. Rasim Mahmutovic, GIBI 

 

 

Mbledhja ishte e hapur dhe në mbledhje ishin të pranishëm: Kryetari i Komunës z. Ilir 

Ferati, përfaqësues të OSBE-së, KFOR-it, përfaqësues të shoqërisë civile, mediave, 

qytetarë, zyrtar administrativ, etj (lista e nënshkrimeve të evidencës së pjesëmarrjes është 

pjesë përbërëse e këtij procesverbali dhe e njëjta gjendet në dosje: ”shembulli 1”) 

 

(Ecuria e tërë mbledhjes është xhiruar edhe CD-t e xhirimit gjenden në dosje: “shembulli 

2”). 

 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi, anëtari me i vjetër i kuvendit z. Zenel Shatri. 

 

Anëtari me i vjetet i Kuvendit, Kryesuesi i mbledhjes z. Zenel Shatri – përshëndeti të 

gjithë të pranishmit në këtë mbledhje inauguruese, dhe njofton me rendin e ditës për këtë 

mbledhje.  

Konstaton së të gjithë anëtaret e certifikuar nga KQZ-ja si anëtar të kuvendit Komunal 

janë prezentë dhe mundë të fillojmë me mbledhjen, vazhdon:         

http://kk.rks-gov.net/istog/


 

2 
Procesverbali 

 

R  e  n  d        i  t  e 

 

Dhënia e betimit nga anëtarët e Kuvendit të Komunës 
Dhënia e betimit të Kryetarit të Komunës 
Fjala përshëndetëse e Kryetarit të Komunës  

        Fjala përshëndetëse e Ministrit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal    
(MAPL-së )Mbyllja e mbledhjes 

           
 

Kryesues i mbledhjes z. Zenel Shatri – thërret të gjithë anëtaret e zgjedhur të kuvendit 

komunal që të ngrihen në këmbe dhe të japin betimin. 

Si dhe ta nënshkruajnë deklaratën e dhënies se betimit.   

 

Të gjithë anëtaret e kuvendit dhanë betimin dhe nënshkruan deklaratën,  

(deklaratat e nënshkruara me dosjen e anëtarit të kuvendit gjinden në zyrën e kuvendit).  

 

Kryesues i mbledhjes – i uron anëtaret e Kuvendit për mandatin e marrë dhe ju uron 

suksese dhe punë mbarë gjatë këtij mandati katër vjeçar. 

Fton Kryetarin e Komunës të jep betimin.  

 

 

Shqyrtimi i pikës dy 

 

Kryesuesi i mbledhjes, z. Zenel Shatri – fjalën ja kalon kryetarit të komunës z. Ilir Ferati, 

për dhenjën e betimit para anëtareve të  Kuvendit të Komunës,  dhe fjalën përshëndetës. 

 

Kryetari i Komunës z. Ilir Ferati – Jepe betimin dhe nënshkruan deklaratën,  

(deklarata e nënshkruar gjindtë në dosjen e zyrës së kuvendit komunal) 

 

Përshëndet të gjithë të pranishmit, (Të gjithë qytetaret e komunës së Istogut,  kryetarin e 

deri tanishëm z. Haki Rugova, Asamblistët, dhe të gjithë të pranishmit tjerë që gjendeshin 

në sallë), falënderon të gjithë qytetaret e komunës së Istogut për besimin e dhen qe të 

qeverisim bashke, të gjitha premtimet e dhëna do të mundohem qe ti realizojmë se 

bashku. 

 

Kryesues i mbledhjes, z. Zenel Shatri – uron kryetarin dhe i dëshiron suksese dhe mbarsi 

në punë,  

 

 

Shqyrtimi i pikës se tretë  

 

Kryesues i mbledhjes – fton të marr fjalën Ministri i MAPL z.  

 

Ministri i MAPL-së, z. Elbert Krasniqi  – përshëndet të gjithë të pranishmit, kryetarit i 

uron suksese, dhe shprehë gatshmërin për bashkëpunim dhe përkrahje të vazhdueshme. 
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Kryesues i mbledhjes z. Zenel Shatri – falënderon Ministrit për fjalën. Faleminderit të  

gjithëve për pjesëmarrje. 

Shpall mbledhjen e mbyllur. 

 

 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 16:35. 

  

 

 

 

 

Procesmbajtëse,         Kryesues i mbledhjes, 

 Vjosa Hysenaj              Zenel Shatri 
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KUVENDI I KOMUNËS/SKUPŠTINA OPŠTINE/MUNICIPAL ASSEMBLY ISTOG 

 

Procesverbali 

 

P  R  O  C  E  S  V  E  R  B  A  L 

 

Nga mbledhja e dytë të Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës së Istogut, 

mbajtur më: 05.01.2022, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, filluar me punë në 

ora 10:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm këta këshilltarë: 

 

1. Zenel Shatri, LDK;  

2. Abedin Kabashi, LDK; 

3. Enver Rugova, LDK; 

4. Naim Behlulaj, LDK; 

5. Hajrush Shoshi, LDK; 

6. Agon Dreshaj, LDK; 

7. Faruk Kabashi, LDK; 

8. Arta Balaj, LDK; 

9. Merita Muzlijaj, LDK; 

10. Liridona Lajqi Avdiaj, LDK;  

11. Valbona Demaj, LDK; 

12. Agron Gashi , AAK; 

13. Arianit Selmanaj, AAK; 

14. Nexhmedin Balaj, AAK; 

 

15. Ajshe Metaj, AAK; 

16. Ardita Idrizaj, AAK; 

17. Fjolla Ukaj, AAK; 

18. Negjdet Ramaj, AAK; 

19. Florin Dreshaj, VV; 

20. Niman Beqiraj, VV; 

21. Qerim Rexhaj, VV; 

22. Floriana Maxharraj, VV; 

23. Lavdije Bujupaj, VV; 

24. Ali Nimanaj, PDK; 

25. Arben Kabashi, PDK; 

26. Elianë Blakaj, PDK; 

27. Rasim Mahmutovic, GIBI 

 

 

Mbledhja ishte e hapur dhe në mbledhje ishin të pranishëm: Kryetari i Komunës z. Ilir 

Ferati, përfaqësues të OSBE-së (lista e nënshkrimeve të evidencës së pjesëmarrjes është 

pjesë përbërëse e këtij procesverbali dhe e njëjta gjendet në dosje: ”shembulli 1”) 

 

(Ecuria e tërë mbledhjes është xhiruar edhe CD-t e xhirimit gjenden në dosje: “shembulli 

2”). 

 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi, anëtari me i vjetër i kuvendit z. Zenel Shatri. 

 

Anëtari me i vjetet i Kuvendit, Kryesuesi i mbledhjes z. Zenel Shatri – përshëndeti të 

gjithë të pranishmit në këtë mbledhje, dhe i njofton me rendin e ditës për këtë mbledhje.  

Konstaton së të gjithë anëtaret e kuvendit të Komunës janë prezentë dhe mundë të 

fillojmë me mbledhjen, vazhdon:         

 

 

http://kk.rks-gov.net/istog/
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R  e  n  d      d  i  t  e 

 

1. Zgjedhja e Kryesuesit te Kuvendit  te Komunës.  
 
 

 

Kryesues i mbledhjes z. Zenel Shatri – sqaron procedurat e zgjedhjes se kryesuesit të 

Kuvendit të Komunës. 

Para propozimeve për kryesues, anëtaret e kuvendit duhet të japin propozimet e tyre për 

të formuar komisionin për mbarëvajtjen e procesit të votimit, i cili komision mund të ketë 

përbërjen prej 3 ose 5 anëtaresh.  

Vazhdojmë me propozimet për ketë komision:  

 

Agon Dreshaj, LDK – nga radhët e LDK-së propozon Valbone Demaj, 

 

Arben Kabashi, PDK – përshëndes të gjithë të pranishmit, pse nuk e kemi një media 

lokale prezent sot këtu.  

 

Niman Beqiraj, VV – nga radhët e VV propozon Florin Dreshaj, 

 

Nexhmedin Balaj, AAK – nga radhët e AAK-së propozon Agron Gashi. 

 

Kryesues i mbledhjes – pyet a ka tjera propozime a po ta lemë komisionin me tre 3 

anëtar.  

Pasi që propozime tjera nuk ka të mbetet me tre anëtar komisioni: 

1. Valbone Demaj, LDK 

2. Florin Dreshaj,VV dhe 

3. Agron Gashi, AAK. 

 

Lut qytetaret që për shkak të hapësirës dhe votimi të lirshëm ta lirojnë sallën.  

Ju lutem të mirëkuptohemi. 

 

Fillojmë me Propozimet për kryesues të Kuvendit të Komunës: 

 

Naim Behlulaj, LDK, Propozon Enver Rugoven nga radhët e LDK-së. 

 

Nexhmedin Balaj, AAK, Propozon Fjolla Ukaj nga radhët e AAK-së 

 

Pasi propozime tjera nuk ka vazhdojmë me dy propozimet e dala nga Kuvendit. 

 

Thërret sekretarin e Kuvendit që të bëje përgatitjen e votimit. 

 

Pasi që sekretaria e Kuvendit beri të gjitha përgatitjet e duhura. 

Vazhdojmë me votim, 

Nga sekretaria kanë ardhur 30 fletë votime, lista me emrat e anëtareve të kuvendit e cila 

duhet të nënshkruhet nga të gjithë votuesit,  të cilat u verifikuan nga komisioni, dhe janë 

në rregull. 
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Komisioni i përzgjedhur për mbarëvajtjen e votimit fillon me punë, thërret anëtaret e 

Kuvendit me listë dhe merr nënshkrimet e tyre ashtu siç janë në bazë të renditjes. 

 

Të gjithë anëtarët e Kuvendit votojnë në mënyrë të fshehtë.  

Mbarëvajtja e votimit shkon në rregull pa probleme.  

 

Pas votimit komisioni:   

Konstaton se votimi ka përfunduar në mënyrë të rregullt, nga 30 fletëvotime sa ka pasur 

kanë mbetur 3 të cilat i dorëzohen sekretarisë së kuvendit. 

Fillojnë  me numërimin e votave: 

Komisioni konstaton se nga 27 vota gjithsejtë: 

13 vota ka marrë Enver Rugova – LDK, dhe 

14 vota ka marr Fjolla Ukaj – AAK. 

 

Kryesuese e Kuvendit të Komunës zgjedhtë Fjolla Ukaj nga radhët e AAK-së, me 14 

vota.  

 

Kryesues i mbledhjes – pasi që komisioni përfundoj punën, kryesuese e kuvendit për 

legjislacionit të VII-të , u zgjodh znj. Fjolla Ukaj nga radhët e AAK-së, i uron për marrë e 

detyrës dhe i dëshiron punë të mbar.   

Fton kryesuesen që ta marr detyrën dhe të ulet në vendin e kryesuesit të Kuvendit të 

Komunës. 

Dhe e fton për një fjalë rasti. 

 

Kryetari i Komunës , z. Ilir Ferati , i uron Kryesuese së Kuvendit për marrjen e mandatit 

dhe i uron punë të mbar. 

 

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës znj. Fjolla Ukaj – përshëndet të gjithë të pranishmit, 

falënderon anëtarët e kuvendit për besimin e dhëne, dhe shprehë gadshmerin e 

bashkëpunimit.   

 

Faleminderit të  gjithëve për pjesëmarrje. 

Shpall mbledhjen e mbyllur. 

 

 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 10:55. 

  

 

 

 

 

Procesmbajtëse,         Kryesues i mbledhjes, 

 Vjosa Hysenaj              Zenel Shatri 
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KUVENDI I KOMUNËS/SKUPŠTINA OPŠTINE/MUNICIPAL ASSEMBLY ISTOG 

 

Procesverbali 

 

P  R  O  C  E  S  V  E  R  B  A  L 

 

Nga mbledhja e tret e Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës së Istogut, mbajtur 

më: 03.02.2022, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, filluar me punë në ora 10:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm këta këshilltarë: 

 

1. Zenel Shatri, LDK;  

2. Abedin Kabashi, LDK; 

3. Enver Rugova, LDK; 

4. Naim Behlulaj, LDK; 

5. Hajrush Shoshi, LDK; 

6. Agon Dreshaj, LDK; 

7. Faruk Kabashi, LDK; 

8. Arta Balaj, LDK; 

9. Merita Muzlijaj, LDK; 

10. Liridona Lajqi Avdiaj, LDK;  

11. Valbona Demaj, LDK; 

12. Agron Gashi , AAK; 

13. Arianit Selmanaj, AAK; 

 

 

14. Ajshe Metaj, AAK; 

15. Ardita Idrizaj, AAK; 

16. Fjolla Ukaj, AAK; 

17. Negjdet Ramaj, AAK; 

18. Nexhmedin Balaj, AAK; 

19. Florin Dreshaj, VV; 

20. Niman Beqiraj, VV; 

21. Floriana Maxharraj, VV; 

22. Lavdije Bujupaj, VV; 

23. Arben Kabashi, PDK; 

24. Elianë Blakaj, PDK; 

25. Rasim Mahmutovic, GIBI 

 

 

Mbledhja ishte e hapur dhe në mbledhje ishin të pranishëm: përfaqësues të OSBE-së 

zyrtar administrativ , etj (lista e nënshkrimeve të evidencës së pjesëmarrjes është pjesë 

përbërëse e këtij procesverbali dhe e njëjta gjendet në dosje: ”shembulli 1”) 

 

(Ecuria e tërë mbledhjes është xhiruar edhe CD-t e xhirimit gjenden në dosje: “shembulli 

2”). 

 

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës znj. Fjolla Ukaj – përshëndeti të gjithë të 

pranishmit në këtë mbledhje. 

 

Konstaton së kuorumi ekziston 25 anëtaret të kuvendit të Komunës janë prezentë dhe 

mundë të fillojmë me pikat e rendit të ditës:   

 

 

R  e  n  d      d  i  t  e 

 

http://kk.rks-gov.net/istog/
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Pika 1 
 

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit, 
Konstaton së janë 25 anëtar të pranishëm , kuorumi për vazhdimin e mbledhjes është 
dhe mund të vazhdojmë  me mbledhjen e tret të legjislacionit të legjislacionit të shtat të 
Kuvendi të Komunës. 
 
 

Pika 2 
 

2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje, 
Në mbledhje mungojnë  
vetëm Qerim Rexhaj – LVV dhe Ali Nimanaj PDK, as njëri nuk ka njoftuar për mos 
prezencën e tyre. 
 
  

Pika 3 
 

3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluar , 
A keni ndonjë vërejtje apo sugjerim. 
Pasi askush nuk ka diçka e hedhim në votim kush është për  
 
Fjalën ja kalon Arben Kabashit. 
 
Arben Kabashi, PDK – përshëndet të gjithë të pranishmit , nuk e di a e keni lexuar 
Rregulloren e Kuvendit së pari kur të janë pikat e rendit të ditës duhet të qitet në 
aprovim a po kalon apo jo, ose nëse ka dikush ndonjë pik apo diçka tjetër, u thy 
Rregullorja fill në starte, ketë merre si vërejtje apo si të duash.  
 
Kryesuesja e Kuvendit të Komunës znj. Fjolla Ukaj – atëherë i hedhim në votim, kush 
është për. 
Fjalën ja kalon Enver Rugoves. 
 
Enver Rugova, LDK – përshëndet të gjithë të pranishmit, konsideroj se kjo mbledhje 
është thirrur shumë me vonës, duke i ditur pikat e rendit te ditës rendësin e tyre që është 
formimi i komiteteve funksionale të kuvendit si dhe formimi i grupit punues për 
zhvillimin e planit të punës së Kuvendit për vitin 2022, ne e dimë që me 5 janar në një 
zgjedhje demokratike kryesuesen e kemi pasur procedura ka shkuar në rregull edhe 
Ligji mbi Vetëqeverisjen Lokale e përcakton që faktikisht sa ma shpejt që është e 
mundshme të zgjidhen trupat e kuvendit ne kemi pritur një muaj rrafsh që të thirret 
mbledhja kështu qe e konsideroj një shkelje të madhe ose një vonës shumë të madhe pa e 
personalizuar ose pa e politizuar këtë, po ua them sinqerisht që pesë mandate jam këtu 
anëtar i kuvendit dhe kjo nuk na ka ndodhur janë vonuar shumë procese edhe zhvillime 
të kuvendit po kuvendi faktikisht edhe ekzekutivi varet nga puna e tyre komiteteve apo 
atyre trupave punuese siç është Komitetit për Politikë e Financa dhe Komiteti për 
Komunitete, si dhe plani i punës normal punën e Kuvendit për vitin 2022. 
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Sa i përket edhe disa çështjeve tjera funksionale e nderuara Kryesuese e kam par që 
është mbajtur një mbledhje e kolegjiumit të kryesuesve të Kosovës në nivel vendi edhe 
ne nuk jemi të informuar edhe pse është rregull Kryesuesi të informoj Kuvendin për çka 
është vendos atje ku jemi me trupat, ose ku është kryesuesi vetë i komunës tonë në 
kuadër të kësaj se di a e keni vërejtur. Se di a e keni vërejtur të hënën faktikisht nuk janë 
procesuar pagat që ju e keni për detyrë me i përcjell këto bashke me sekretarin që është 
këtu zyrtarja, ju e keni për detyrë bashke me të me i përcjell këto, ka këshilltar këtu që se 
paku tre prej tyre nuk janë në listën e pagave fare, një nga ta jam edhe vetë ne jetojmë 
me ato paga edhe faktikisht ju e përmendet që është mbledhja e tret e legjislaturës së 
shtatë ashtu është ne nuk i kemi marr pagat ose i kemi marr percjalisht disa prej tyre 
kanë marr vetëm njëqind euro. Dhe ju kanë dal në mënyrë shumë parciale ose jo të mirë 
me vjen keq me të thëne por është dashur me i përcjell këto gjëra e di që je e punësuar 
dikund tjetër por çështjet e kuvendit e dojnë një permanenc shumë të madhe po  
konsideroj që faktikisht edhe këtu ke neglizhuar nuk desha ta përmend atë hyrjen e juaj 
që e dhatë aty ajo ishte shkelje e rregullave të Kuvendit faktikisht duhet me e qitë rendin 
e ditës me pikat në votim pastaj të përmenden pikat e rendit të ditës por ta lemë ketë 
unë me keqardhje me duhet të them që si koalicion që jemi të zyrtarizuar dje edhe si 
emër, të gjithë këtyre këshilltarëve nuk do të participojmi në ketë mbledhje. 
 
(Debat mes anëtarëve të kuvendit)    
 
Kryesuesja e Kuvendit znj. Fjolla Ukaj – sa i përket shtyrjes së seancës që nuk e kemi 
thirrur deri me sot, çdo kohë kam qen në kontakt me kryetarin, prej kryetarit është 
kërkuar që të mos thirret seancë për arsyen se aj ka dashur të dal me drejtori dhe me 
komplet stafin e tij arsyeja ka qen prej tij qe mos të thirr seancë meqë aj nuk ka qenë i 
përgatitur të del me staf.  Kamë qen në kontakt me kryetarin ka qen sekretaresha, nuk 
është problemi pse unë nuk e kamë thirrur, kjo është në përgjegjësin kryetarit.  
 

Florin Dreshaj, LVV – përshëndet të gjithë të pranishmit, mos u shqetëso ata e kishin pas 
planifikuar ketë far skenari, është hera e parë që po mban mbledhje në qoftë se e ke 
harru me thanë që duhet me aprovu rendin e ditës nuk është ndonjë kiamet u pa që 
ishin qenë të përgatitur edhe ato shkeljet qe i thojke Enveri si shkelje ato nuk ekzistojnë 
as një, ato ishin thjeshtë rrena të Enverit çfarë ligji ose çfarë neni ose çka ka qe ki shkel ti, 
me paga nuk merresh ti, me falni qe po ju drejtona me ti znj. Kryesuese ju nuk merreni 
me paga nuk është punë e juaja. Enveri vetëm u mundojke me i qit do sende çka nuk 
ekzistojnë, do të thotë është Pazar i tyre i ndyte qe e kanë bëre. Edhe me së pari janë ata 
PDK-ja që na kanë thirrur vet me e zgjedh një kryesues të përbashkët e sot kur i shisha 
mu doken sikur Bejta-Syla ndoshta e dini atë historinë e vëllazërive kastrati e atë çka e 
kanë fitu e pata në plan me ua them faqen e zezë dhe ni par këpucë. 
Kështu qe mos u shqetëso për atë punë nuk e di a kemi kuorum për të vazhduar.  
 
Kryesuesja e Kuvendit znj. Fjolla Ukaj – nuk kemi kuorum për të vazhduar.  
Dhe mbledhja do të përfundoj këtu. 
 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 10:27. 
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Procesmbajtëse,         Kryesues i mbledhjes, 

 Vjosa Hysenaj              Zenel Shatri 



 

 
Republika e Kosovës                         Komuna e Istog 
Republika Kosovo               Opština Istok 
Republic of Kosovo               Istog Municipality 
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KUVENDI I KOMUNËS/SKUPŠTINA OPŠTINE/MUNICIPAL ASSEMBLY ISTOG 

 

Procesverbali 

 

P  R  O  C  E  S  V  E  R  B  A  L 

 

Nga mbledhja Urgjente të Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës së Istogut, 

mbajtur më: 09.02.2022, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, filluar me punë në 

ora 10:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm këta këshilltarë: 

 

1. Zenel Shatri, LDK;  

2. Abedin Kabashi, LDK; 

3. Enver Rugova, LDK; 

4. Naim Behlulaj, LDK; 

5. Hajrush Shoshi, LDK; 

6. Agon Dreshaj, LDK; 

7. Faruk Kabashi, LDK; 

8. Arta Balaj, LDK; 

9. Merita Muzlijaj, LDK; 

10. Liridona Lajqi Avdiaj, LDK;  

11. Valbona Demaj, LDK; 

 

12. Florin Dreshaj, VV; 

13. Niman Beqiraj, VV; 

14. Qerim Rexhaj, VV; 

15. Floriana Maxharraj, VV; 

16. Lavdije Bujupaj, VV; 

17. Ali Nimanaj, PDK; 

18. Arben Kabashi, PDK; 

19. Elianë Blakaj, PDK; 

20. Rasim Mahmutovic, GIBI 

 

 

Mbledhja ishte e hapur dhe në mbledhje ishin të pranishëm: Kryetari i Komunës z. Ilir 

Ferati, përfaqësues të OSBE-së (lista e nënshkrimeve të evidencës së pjesëmarrjes është 

pjesë përbërëse e këtij procesverbali dhe e njëjta gjendet në dosje: ”shembulli 1”) 

 

(Ecuria e tërë mbledhjes është xhiruar edhe CD-t e xhirimit gjenden në dosje: “shembulli 

2”). 

 

Pasi që në mbledhje nuk ishte kryesuesja e kuvendit të komunës, mbledhjen e hapi dhe e 

kryesoi, anëtari me i vjetër i kuvendit z. Zenel Shatri. 

Bazuar në   

 

Anëtari me i vjetet i Kuvendit, Kryesuesi i mbledhjes z. Zenel Shatri – përshëndeti të 

gjithë të pranishmit në këtë mbledhje. 

Të nderuar anëtar bazuar në nenin 42 paragrafi 42.5 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale i 

“lexon nenin” , andaj pasi që në mbledhje nuk merr pjesë kryesuesja e kuvendit ligji me 

obligon mua si anëtari me i vjetër i kuvendit ta kryesoj ketë mbledhjen, megjithatë 

megjithatë kërkoj nga ju që ta qesim në votim a jeni për, që ta udhëheq unë ketë 

mbledhje. 

http://kk.rks-gov.net/istog/
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Hedh në votim: 

15 vota për,   Kundër 5,  Abstenim 0  

Konstaton që me 15 vota për vazhdon që ta kryesoj mbledhjen. 

  

Konstaton së kuorumi ekziston 20 anëtaret të kuvendit të Komunës janë prezentë dhe 

mundë të fillojmë me mbledhjen, vazhdon:         

 

 

R  e  n  d      d  i  t  e 

 

1. Shkarkimi i Kryesuese së Kuvendit të Komunës të komunës së Istogut.  
 

Hedh në miratim rendin e ditës 
15 vota për, 5 kundër,  dhe abstenim nuk ka.  
Kryesuesi i mbledhjes konstaton se rendi i ditës u miratuat me 15 vota për. 
 

Kryesuesi i mbledhjes – paraqet arsyen e thirrjes së mbledhjes, siç jeni të njoftuar me 
kërkesën tonë dhe të kryetarit jemi mbledhur në ketë mbledhje urgjente edhe pse ne si 
anëtar kemi kërkuar mbledhjen e jashtëzakonshme nga kryesuesja e kuvendit znj. Fjolla 
Ukaj e cila ka refuzuar kërkesën tonë dhe për të cilën është njoftuar edhe kryetari i komunës 

dhe duke u bazuar në refuzimin e kërkesës tonë prej kryesueses së kuvendit e cila ka pasur 

obligim ligjor ta thërras mbledhjen e jashtëzakonshme gjë të cilën nuk e ka bëre e cila ligjërisht 

obligohet ta thërras mbledhjen e jashtëzakonshme të kuvendit të komunës sipas kërkesës së 1/3 te 

anëtarëve të Kuvendit të Komunës apo kërkesës se kryetarit e cila është e përcaktuat me nenin 38 
paragrafi 4 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative.  |Neni 44 paragrafi 44.1 , 44.2 

dhe 44.3, të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, dhe neni 5 paragrafi 2 Udhëzim 
Administrativ MAPL Nr.02-2015 për Mbajtjen e Mbledhjeve te Kuvendit te Komunës 
dhe neni 8 paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores Komunale 01 Nr. 14/013 të datës 29.03.2013 
për punën e kuvendit të Komunës së Istogut. 
Bazuar në arsyet e lartcekura mbledhja urgjente është thirrur nga Kryetari i Komunës. 
Andaj hedhe në votim Shkarkimin e Kryesueses së Kuvendit të Komunës. 
 
Hedh në votim  
Kushte është për:  
15 vota për, 0 kundër dhe 0 abstenim. 
Konstatojmë së me 15 votash për, Shkarkohet Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së 
Istogut. 
Nga salla largohen anëtaret e VV. ( nuk marrin pjesë në votim).  

Konstaton që Kuorumi është 15 anëtar të pranishme në sallën e Kuvendit. 

 

 

Faleminderit të  gjithëve për pjesëmarrje. 

Shpall mbledhjen e mbyllur. 

 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 10:30. 

  

Procesmbajtëse,         Kryesues i mbledhjes, 

 Vjosa Hysenaj              Zenel Shatri 



 

 
Republika e Kosovës                         Komuna e Istog 
Republika Kosovo               Opština Istok 
Republic of Kosovo               Istog Municipality 
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KUVENDI I KOMUNËS/SKUPŠTINA OPŠTINE/MUNICIPAL ASSEMBLY ISTOG 

 

Procesverbali 

 

P  R  O  C  E  S  V  E  R  B  A  L 

 

Nga mbledhja e Jashtëzakonshme të Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës së 

Istogut, mbajtur më: 15.02.2022, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, filluar me 

punë në ora 10:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm këta këshilltarë: 

 

 

1. Zenel Shatri, LDK;  

2. Abedin Kabashi, LDK; 

3. Enver Rugova, LDK; 

4. Naim Behlulaj, LDK; 

5. Hajrush Shoshi, LDK; 

6. Agon Dreshaj, LDK; 

7. Faruk Kabashi, LDK; 

8. Arta Balaj, LDK; 

9. Merita Muzlijaj, LDK; 

10. Liridona Lajqi Avdiaj, LDK;  

11. Valbona Demaj, LDK; 

12. Agron Gashi , AAK; 

13. Arianit Selmanaj, AAK; 

 

14. Nexhmedin Balaj, AAK; 

15. Ajshe Metaj, AAK; 

16. Ardita Idrizaj, AAK; 

17. Fjolla Ukaj, AAK; 

18. Negjdet Ramaj, AAK; 

19. Florin Dreshaj, VV; 

20. Niman Beqiraj, VV; 

21. Floriana Maxharraj, VV; 

22. Lavdije Bujupaj, VV; 

23. Ali Nimanaj, PDK; 

24. Arben Kabashi, PDK; 

25. Elianë Blakaj, PDK; 

26. Rasim Mahmutovic, GIBI 

 

Mbledhja ishte e hapur dhe në mbledhje ishin të pranishëm: Kryetari i Komunës z. Ilir 

Ferati, përfaqësues të OSBE-së (lista e nënshkrimeve të evidencës së pjesëmarrjes është 

pjesë përbërëse e këtij procesverbali dhe e njëjta gjendet në dosje: ”shembulli 1”) 

 

(Ecuria e tërë mbledhjes është xhiruar edhe CD-t e xhirimit gjenden në dosje: “shembulli 

2”). 

 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi, anëtari me i vjetër i kuvendit z. Zenel Shatri. 

Bazuar në   

 

Anëtari me i vjeter i Kuvendit, Kryesuesi i mbledhjes z. Zenel Shatri – përshëndeti të 

gjithë të pranishmit në këtë mbledhje. 

Konstaton Kuorumin për mbajtjen e mbledhjes nga 27 anëtar të Kuvendit një mungon 

dhe në sall janë vetëm 26 anëtar të Kuvendit të Komunës. 
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Niman Beqiraj, LVV -  përshëndet të gjithë të pranishmit dhe njofton se z. Qerim Rexhaj 

për shkaqe shëndetësorë mungon ( ka pasur një ndërhyrje kirurgjike dhe ndodhet në spital 

në Prishtinë) . 

 

Kryesuesi i mbledhjes z. Zenel Shatri – kuorumi e kemi dhe mund të vazhdojmë me 

mbledhjen. 

Së pari paraqet arsyet e thirrjes së mbledhjes te Jashtëzakonshme:  

Mbledhja është thirrur me kërkesën e me shumë se 1/3 e anëtarëve të kuvendit nga 15 

anëtar të Kuvendit të Komunës, ashtu siç na lejojnë dispozitat ligjore kjo ka ardhur si 

rezultat i mbledhjes urgjente të mbajtur me 09.02.2022, në të cilën nga 20 anëtar të 

Kuvendit të Komunës 15 prej tyre sa edhe ishin të pranishëm në procesin e votimit, 

votuan për shkarkimin e kryesueses së kuvendit të komunës së Istogut, znj. Fjolla Ukaj. 

Bazuar në nenin 42 paragrafi 42.5 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale i “lexon nenin” , 

andaj ligji me obligon mua si anëtari me i vjetër i kuvendit ta kryesoj mbledhjen, 

megjithatë kërkoj nga ju që ta qesim në votim a jeni për, që ta udhëheq unë ketë 

mbledhje. 

 

Hedh në votim: 

Për 15,   Kundër 4,  Abstenim 0 , dhe 7 nuk votojnë fare. 

Konstaton që me 15 vota për vazhdon që ta kryesoj mbledhjen anëtari me i vjetër i 

kuvendit z. Zenel Shatri. 

Konstaton së kuorumi është 26 anëtaret të kuvendit të Komunës janë prezentë. 

 

Vazhdojmë në mbledhjen :  

 

R  e  n  d      d  i  t  e 

 

1. Zgjedhja e Kryesuesit te Kuvendit  te Komunës.  

 

Hedh në miratim rendin e ditës 

Për 15, kundër 11,  dhe abstenim 0.  

Kryesuesi i mbledhjes konstaton se rendi i ditës u miratuat me 15 vota për. 

 

 

Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale neni 41, udhëzimi Administrativ Nr.2009/1 

për Procedurën e Zgjedhjes dhe Përgjegjësit e Kryesuesit të Kuvendit të Komunës. 

“sqaron procedurat dhe lexon udhëzimin Administrativ  të lartcekur” 

Pyet se prej sa anëtaresh dëshironi të ketë përbërje komisioni 3 apo 5 

Kush është që komisioni të ketë përbërjen prej 3 anëtarësh  

 

Hedh në votim,  

Për 15, kundër 0, abstenim 0   

Miratohet me 15 vota për që komisioni të jetë prej tre anëtareve.         

 

Vazhdojmë me propozimet për ketë komision:  
 
Agon Dreshaj, LDK – nga radhët e LDK-së propozon Valbone Demaj, 
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Agron Gashi, AAK – përshëndet të gjithë të pranishmit, AAK-ja nuk propozon anëtar të 

komisionit dhe arsyeja pse ne abstenum gjatë udhëheqjes tuaj si kryesues është sepse pas çdo 

seance ne e dimë që vjen një vendim për ligjshmërinë e asaj seance ne nuk kemi marr vendim me 
shkrim për shkarkimin e kryesueses dhe e shohim si të jashtëligjshëm ketë mbledhje, pasi qe nuk 

e kemi vendimin për shkarkimin e kryesueses nuk mundemi ne me mbajt një mbledhje me zgjedh 

një kryesues të ri ku nuk ka ardhur vendimi legjitim nga MAPL-ja për shkarkimin e kryesueses ne 
tash në ketë mbledhje po i bëjmë dy kryesues a ka mundësi dikush nga ju me ma interpretu se a 

ka vendim për shkarkimin e kryesueses dhe ne pastaj dalim me qëndrimin tonë, përndryshe ne 

nuk vendosim anëtar në komision as nuk e shohim të ligjshme ketë seanc, as nuk votojmë për ju 

për ata abstenuam, sepse kjo seanc është e jashtëligjshme për momentin që nuk ka ardhur  një 
vendim për shkarkimin e kryesueses. Kryesuesja është shkarkuar dhe ne e dim se pas çdo 

mbledhje MAPL-ja dërgon ligjshmërinë pas çdo seancë, ne nuk kemi marr me shkrim asgjë as 

kryesuesja as grupi jonë nëse kini ju me shkrim diçka shpallje të ligjshmëris të shkarkimit të 
kryesueses atëherë shfaqne nëse jo atëherë kjo seanc është e jashtligjshme. 

Nuk mund të shpallet një kryesues i ri kur nuk është shpallur shkarkimi i kryesueses së kaluar që 

për momentin është aktuale. 
 

Merren sqarimet nga sekretaria e Kuvendit,  

Janë afatet ligjore për konfirmimin e ligjshmërisë së vendimeve, por deri atëherë ne nuk mund ta 

bllokojmë punën e Kuvendit.   
 

Kryesuesi i mbledhjes vazhdojmë me propozimet e komisionit për verifikim. 

 
 

Florin Dreshaj, LVV - përshëndet të gjithë të pranishmit, lëvizja vetëvendosje nuk do të marr 

pjesë në një proces të jashtëligjshëm, siç e tha edhe parafolësi kjo mbledhje është e jashtëligjshme 

edhe nuk do të jem pjesë e saj.   
 

(nga mbledhja largohen anëtaret e AAK-së dhe e LVV) 

 
Kryesuesi i mbledhjes – konstaton kuorumin në sall janë 15 anëtar të Kuvendit të komunës, 

kuorumi është dhe mund të vazhdojmë me propozimet tjera. 

 
Arben Kabashi, PDK -   nga radhët e PDK-së propozon znj. Elian Blakaj, 

Faruk Kabshi, LDK – nga radhët e GIBI –it propozon Rasim Mahmutovic 

 

I kemi tre anëtar të kuvendit të propozuar në komisioni: 
1. Valbone Demaj, LDK 

2. Elian Blakaj, PDK dhe 

3. Rasim Mahmutovic, GIBI. 
 

Lut qytetaret që për shkak të hapësirës dhe votimi të lirshëm ta lirojnë sallën.  

Ju lutem të mirëkuptohemi. 
 

Fillojmë me Propozimet për kryesues të Kuvendit të Komunës: 

 

Naim Behlulaj, LDK – propozon për kryesues të kuvendit të komunës z. Enver Rugova nga 
radhët e LDK-së. 

 

Kryesuesi i mbledhjes – pret a ka propozimet tjera. 
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Pasi që propozime tjera nuk ka,   
Thërret sekretarin e Kuvendit që të bëje përgatitjen e votimit. 

 

Pasi që sekretaria e Kuvendit beri të gjitha përgatitjet e duhura. 

Dhe vazhdojmë me votim, 
Nga sekretaria kanë ardhur 15 fletë votime, lista me emrat e anëtareve të kuvendit e cila duhet të 

nënshkruhet nga të gjithë votuesit,  të cilat u verifikuan nga komisioni, dhe janë në rregull. 

 
Komisioni i përzgjedhur për mbarëvajtjen e votimit fillon me punë, thërret anëtaret e Kuvendit 

me listë dhe merr nënshkrimet e tyre ashtu siç janë në bazë të renditjes. 

 
Të gjithë anëtarët e Kuvendit të komunës që janë prezent votojnë në mënyrë të fshehtë.  

Mbarëvajtja e votimit shkon në rregull pa probleme.  

 

Pas votimit komisioni,  
Konstaton se votimi ka përfunduar në mënyrë të rregullt. 

Fillojnë  me numërimin e votave: 

Komisioni konstaton se nga 15 vota gjithsejtë: 
Ku të gjitha, 15 vota ka marrë Enver Rugova – LDK,  

 

Kryesues i Kuvendit të komunës së Istogut zgjidhët z. Enver Rugova.  
 

Kryesues i mbledhjes – pasi që komisioni përfundoj punën, kryesuese i kuvendit për legjislacionit 

të VII-të , u zgjodh zi. Enver Rugova nga radhët e LDK-së, i uron për marrë e detyrës dhe i 

dëshiron punë të mbar.   
Fton qe kryesuesi i ta marr detyrën dhe të ulet ne vendin e kryesuesit të Kuvendit të Komunës së 

Istogut . 

Dhe e fton për një fjalë rasti. 
 

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, z. Enver Rugova – përshëndet të gjithë të pranishmit, dhe 

falënderon për besimin e dhëne , shpreh gatshmerin dhe bashkëpunimin me të gjithë.  

 
Kryetari i Komunës , z. Ilir Ferati , i uron Kryesuesit të Kuvendit për marrjen e mandatit dhe i 

uron punë të mbar, dhe bashkëpunim në ketë mandat. 

 

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, z. Enver Rugova - Faleminderit të  gjithëve për 

pjesëmarrje. 

Shpall mbledhjen e mbyllur mbledhjen . 

 

 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 10:45. 

  

 

 

Procesmbajtëse,         Kryesues i mbledhjes, 

 Vjosa Hysenaj              Zenel Shatri 




