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Republika e Kosovës 

Republika Kosova – RepublicofKosovo 
 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 
OpštinaJuzna Mitrovica – Municipalityof Mitrovica South 

 
 
KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
Nr. 02-060/01-0005769/22 -1 dt. 31.01.2022 
Mitrovicë 
   

P R O C E S V E R B A L 
Nga mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës 

Seanca e 4-të 
  
Koha:     31.01.2022 ora 10:00 
Vendi:    Salla e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 

Të pranishëm: Anëtarët e Kuvendit: Vesa Broja, Shkëlqim Ibrahimi, Fisnik Suma, Majlinda Kurti, 
Xhafer Preteni, Lavdim Zeneli, Fadil Veseli, Mentor Vinarci, Florina Çitaku, Nazmije Sejdiu, Fisnik 
Krasniqi, Egzon Hamza, Hamdi Hasani, Faruk Mujka, Hysen Muzliukaj, Naser Muja, Kushtrim Zeneli, 
Jeton Zeneli, Ekrem Sadiku, Armend Begu, Shkurta Shosholli Musa, Elidiana Budini Haziri, Erseka 
Barani, Xhevrije Bahtiri Ademi, Armend Agolli, Xhyljeta Imeri, Flutura Beka Kamberaj, Sevdaim Uka, 
Gazmend Asllani, Muhamed Hoti, Ardita Aliu, Vesel Neziri, Jeton Ujkani dhe Gjergj Beka 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza  
Nënkryetari Arian Tahiri 
Drejtorët e Drejtorive 
Përfaqësues të Shoqërisë Civile  
Mediat  
Mungoi: Armend Agolli 

 
Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja, e cila fillimisht përshëndeti 

Kryetarin e Komunës, Nënkryetarin e Komunës, anëtarët të Kuvendit, përfaqësuesit e Ministrisë së 
Administrimit të Pushtetit Lokal të cilët monitorojnë përmes teleprezencës, organizatat joqeveritare 
vendore dhe ndërkombëtare, media dhe të pranishmit tjerë. Në vazhdim Kryesuesi i Kuvendit theksoi Në 
zbatim të nenit 43, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje lokale; nenit 3, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, 
dhe nenit 5, të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015 për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të 
Komunës; nenit 50, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, dhe nenit 52, paragrafi 1, të Statutit të Komunës së 
Mitrovicës në cilësinë e Kryesueses së Kuvendit të Komunës kam thirrur mbledhjen e 4-të të rregullt të 
Kuvendit të Komunës sipas rendit të ditës së paraparë me thirrje.  

Kryesuesja e kuvendit të komunës lexoi rendin e ditës, dhe hapi diskutimin. 
Faruk Mujka: Për rendin e ditës së mbledhjes së sotme, unë e kam një propozim, si rezultat i një 

peticioni që e kam pranuar nga disa qytetarë të Mitrovicës, aktivistë të viteve te 90-ta, të cilët dëshirojnë 
nga ekzekutivi që për nder të 24 Marsit të ndërtohet një lapidar apo pllakë përkujtimore për Agim 
Hajrizin dhe profesorin Latif Berisha. Jemi marrë vesh që ky lapidar të jetë më shumë një vepër artistike. 
Gjithsesi, ne jemi dakorduar që pasi që këtë vit është vonë për realizimin e plotë të kësaj ideje, ne kemi 
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diskutuar që me datë 24 Mars të këtij viti të vendoset një gurë themel nga ana jonë, e pastaj vitin e 
ardhshëm të përfundohet projekti. Kërkoj nga ekzekutivi e sidomos nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, 
sepse ditëve të fundit po e shoh se në media po qarkullon lajmi se 10.000.000 € janë borxhe të trashëguara 
nga ekzekutivi i kaluar. Tash ne sinqerisht kishim pasë dëshirë që në mbledhjen e ardhshme të vijë lista e 
saktë e atyre detyrimeve që paska trashëguar ky ekzekutiv nga ekzekutivi i kaluar. Unë e di saktë sa kemi 
lanë borxhe dhe sa kemi trashëguar ne borxhe. Për mbledhjen e muajit prill, kisha pas dëshirë me i pa ato 
kontrata që janë keqpërdorime nga ekzekutivi i kaluar le të dimë të gjithë se a qëndrojnë të gjitha ato 
akuza që i keni hedhë ndaj neve si në fushatë po edhe tash. Për drejtorin e urbanizmit dhe të inspekcionit, 
pyetjet do të ja u dërgoj me shkrim.  

Kryetari Bedri Hamza: Sa i përket çështjes së parë, që ka të bëjë me dy njerëz me vlera të larta dhe 
kontribute shumë të mëdha, jam plotësisht dakord që Mitrovica duhet të bëjë veprimet e nevojshme në 
lidhje me këtë. Unë konsideroj se çka do që bëjmë nuk do të jetë ekuivalent me kontributin dhe veprat e 
tyre, besoj se do të kemi mirëkuptimin dhe mbështetjen e asamblesë komunale. Drejtoritë përgjegjëse do 
të dalin me propozim para asamblesë, se ku është vendi i duhur dhe meritor, profesionistët të na 
prezantojnë si dhe si do të punohet ajo pllakë, e jo ne të vendosim për këtë dhe normalisht që unë pres sot 
që anëtarët e asamblesë ta përkrahin kërkesën dhe të marrim një vendim në parim, pastaj të fillojnë të 
gjitha procedurat me 3 hapa kryesor: një, caktimi i vendit meritor për këtë pllake, dy, Caktimi i pamjes 
dhe punimit nga profesionistët për këtë pllakë si dhe e treta përfshirja e këtij projekti në buxhetin e vitit 
tjetër. Sot unë ju lus që asambleja ta merr një vendim pastaj neve të na obligojnë si ekzekutiv që të dalim 
me propozim se ku do të jetë vendi më meritor, pastaj pjesa tjetër të hapet konkurs të konkurrojnë me 
punimet e tyre ata që janë më kompetent për këtë punë dhe që projekti të jetë pjesë e buxhetit të vitit 2023 
që me pas mundësinë me e përfunduar ashtu si e meritojnë.  

Ndërsa sa i përket çështjes së dytë të ngritur nga z. Mujka, unë gjithmonë ju referohem dokumenteve, 
pra pavarësisht që është paguar një vlerë e konsiderueshme e borxheve të prapambetura, kryesisht përmes 
urdhrave përmbarimor në Departamentin e Thesarit/Ministria e Financave, kemi arritur që disa mjete të 
cilat kanë qenë në rrezik që në njërën anë të mbesin obligime të prapambetura, ndërsa në anën tjetër të 
shkojnë në suficit. Prapë se prapë, sipas të dhënat preliminare në Ministrinë e Financave, janë 1.500.000 € 
me urdhra përmbarimorë, dhe janë të specifikuara edhe kompanitë siç janë: Kompania “Lirigzoni” me 
vlerën rreth 800.000 €; kompania “Eurondërtimi” që mund të jetë rreth 500.000 €. Pra këto janë urdhra 
përmbarimorë që janë duke pritë në Thesar, vazhdimisht janë dukë ardhur obligime të reja kryesisht 
lidhen te pjesa e pagave dhe mëditjeve. Në kuadër të Drejtorisë së Financave, ka fatura me vonesa përtej 
asaj që neve na obligon ligji për menaxhimin e financave publike, ku aty janë diku rreth 2.300.000 €, edhe 
kjo sipas të dhënave preliminare. Për hir të transparencës të gjitha do t’i paraqes tek ju, me të gjitha emrat 
të furnitorëve dhe të kompanive dhe me vlera. Ka fatura nga viti 2016, viti 2018 po edhe viti 2019 kemi 
obligime edhe ndaj Bashkësisë Islame, kompanisë për mbeturina, kompanisë për mirëmbajtjen e 
gjelbërimit, kompanisë për mirëmbajtjen e ndriçimit dhe kështu me radhë do të jua sjellim të gjitha. Pra, 
urdhra përmbarimore 1.500.000, obligimet në kuadër të drejtorisë së financave për faturat e prapambetura 
që janë rreth 2.300.000 €, dhe është çështja e tretë, që nuk e di me saktësi, mirëpo unë po e them që 
pushteti nuk e ka për qëllim të ngarkoj askënd me asgjë. Komuna e Mitrovicës ka borxh dhe e kemi 
rrezikun prej detyrimeve që vijnë përmes vendimeve gjyqësore, ka edhe raste që fitohen, por duhet të 
ofrohet mbrojtje maksimale juridike komunës dhe kanë të bëjnë me vendime gjyqësore për disa prona, po 
flas për pronat ku është ndërtuar stacioni regjional i Policisë, pastaj objekti i AKI-së janë çështje ligjore, 
dihet koha kur janë dhanë, ne të gjithë së bashku duhet të shohim se komunën duhet maksimalisht me e 
mbrojtur prej këtyre pretendimeve sepse nëse vijnë ato vendime në formën qysh janë dhe siç po kërkohet 
mund të jenë rreth 6.000.000 € detyrime. Nëse i mbledhim 1.5 dhe 2.5 bëjnë 4 dhe plus 6 që duhen të 
llogariten edhe kamatat atëherë po del ajo shumë që po e themi. Unë i kam shkruar shkresë personalisht 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ambientit, kam bërë kërkesë zyrtare për takim. kam kërkuar që 
të paktën detyrimet sa i përket rregullimit të lumenjve Ibër dhe Sitnicë të kalojnë në ngarkesë të 
Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, për shkak se ekziston një memorandum i 
mirëkuptimit. Deri më tani, të gjitha komunikimet zyrtare i kanë refuzuar. Furnitorët na i kanë bllokuar 
llogaritë, sepse ne kemi kontratë. Komuna është kontraktor pra nuk e kanë bërë pagesën dhe nuk e 
pranojnë obligimin.  
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Tek çështja e tretë, auditorët e kanë punën e tyre. Asnjë punë të tyre unë nuk e bëjë, sepse nuk 
merrem me punë që nuk janë në përshkrimin tim të punës. Unë nuk jam prej atyre që thotë se gjithçka 
fillon tash dhe asnjëherë nuk është zhvillu diçka. Jo, unë i pranoj të gjitha të mirat që janë bërë deri tash. 
Mirëpo edhe këto vlera që i përmenda tash, të gjitha janë të faktuara, dhe kanë rënë mbi neve dhe normal 
që unë do t’i ngrisë si çështje. Të themi se nuk janë këto obligime nuk mundemi se janë dhe këto po na 
imponohen si top prioritet për vitin 2022 dhe urojë që të përmbyllen në vitin 2022 dhe mos të na 
përcjellën në vitet vijuese. Dihet se kur janë prodhuar obligime të caktuara, dihet kur janë lëshuar 
vendime të caktuara të cilat financiarisht potencialisht munden me ngarkuar Komunën e Mitrovicës. 

Këto janë pra disa të dhëna mbi bazën preliminare por të dhënat zyrtare përfundimtare ne do tua 
sjellim të gjithë deputetëve në mënyrë që të jeni të njoftuar me emër të furnitorit, me numër, me datë kur 
është prodhuar obligimi. 

Faruk Mujka: Kjo është edhe ideja që qytetari ta kuptoj se këto borxhe janë goxha moti, dhe ka plotë 
që janë të akumuluara tash e sa vite. Unë deri diku pajtohem me konstatimin e juaj, mirëpo këtë pres ta 
paraqitni në letër dhe ta prezantoni para nesh dhe para qytetarëve. E di që me 31 tetor kanë qenë 2.30.000 
€ borxh, prej atyre mjeteve pastaj edhe 660.000 € i keni kthyer nga fondi rezervë, plus kanë hy të hyrat e 
nëntorit dhe të dhjetorit, për pjesën tjetër të borxheve që i përmende si “Lirigzoni” etj. ato janë borxhe 
edhe të ministrisë sepse ka qenë bashkëfinancim i komunës dhe Ministrisë, mirëpo këto përcillen, edhe 
borxhi i stacionit të policisë, AKI-së ndërsa për IBCM nuk e di se si ka mbetur puna, kështu pra që 
komunës i kanë mbetur borxhe të qeverive të kaluara, edhe të privatizimit sepse janë privatizuar ato taka 
pa letra përkatëse,  kështu që të gjithë jemi kontribuues për këtë, e mos ta drejtojmë gishtin vetëm tek një 
palë por fajin ta marrim të gjithë së bashku dhe të shohim të gjithë së bashku se si të dalim nga kjo situatë. 
Pra unë kërkoj që konstatimin tuaj që unë me krejt nuk pajtohem, mirëpo atë që ju e thatë pra ta vëni në 
letër dhe pastaj nga Komuna e Mitrovicës mu shpërnda lajmi te të gjithë sikurse u shpërnda lajmi për 
10.000.000 € borxhe. 

Kryetari Bedri Hamza: Unë besoj që institucioni kryesor ku unë duhet të jap llogari është këtu. Për 
mua kanë shumë rëndësi vetëm informacionet zyrtare, e zyrtare ishin të gjitha ato obligime financiare që i 
prezantova pak më herët para jush. Qëllimi im nuk është ta amnistoj askënd as ta ngarkoj ndonjë qeverisje 
të së kaluarës, por të tregoj realitetin para asamblesë ashtu siç është. Ju garantoj që në seancën e radhës 
kur të kemi buxhetin do të jetë si informacion shtesë edhe lista e obligimeve. Edhe diçka, unë e thash që 
1.5 milion kanë mbet me datë 31.12.2021, pjesa tjetër është në drejtorinë e financave. Gjithashtu, me 
rastin e  diskutimit dhe aprovimit të buxhetit, ne do të diskutojmë edhe pjesën e të hyrave të bartura dhe 
mbi bazën e të dhënave preliminare del që Komuna e Mitrovicës i ka të hyra të bartura rreth 1.300.000 €, 
pra përafërsisht për kaq mjete asambleja do të vendos për t’i shpërndarë në destinacione të caktuara me 
rastin e aprovimit të buxhetit. 

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Po aludohet se në cilën qeverisje kanë ndodhur ato borxhe, unë po 
flasë në emër të asamblistëve të rinj të kuvendit që neve nuk na interesojnë se në emër të kujt dhe në cilën 
qeverisje dhe si kanë ndodhur ato borxhe, neve na interesojnë saktë sa janë borxhet e komunës, borxhet e 
komunës i merr për obligim me i përfunduar Kryetari i komunës dhe nuk është arsyetim që pas një 
mandati të kryetarit të thuhet se i kam gjetur 10 milion dhe pastaj po e lë mandatin me 10 milion € borxh, 
por është mirë që pas këtij mandati komuna të qitet në zero dha pastaj me shikuar me e qitë në plus e jo të 
arsyetohemi që na kanë lënë borxh dhe ato prapë të trashëgohen, kështu që shpresoj Kryetar që obligimet 
të cilat i ke marr ta qitni komunën në plus pas mandatit tuaj. 

Kryesja hedh në votim propozimin që ty hyjë si pike e 14-të Kërkesa për ngritjen e lapidarëve 
kushtuar prof. Latif Berishës dhe Agim Hajrizit. 

Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se propozimi u miratua unanimisht 
Kryesuesja hedh në votim rendin e ditës të plotësuar si në vijim:  
1. Betimi i anëtarëve të Kuvendit z. Egzon Hamza, znj. Nafije Rexha dhe z. Hamdi Hasani 
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
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3. Propozim vendim për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. "Qendra 
Multifunksionale" 

4. Propozim vendim për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të KRM “Uniteti” 
5. Propozim vendim për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Stacioni i 

Autobusëve” SH.A.  
6. Propozim vendim për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Tregu” 
7. Propozim vendim për formimin e Komiteteve Konsultative  
8. Propozim vendim për formimin e Komisionit për ndarjen e bursave  
9. Propozim vendim për formimin e Komisionit të Ankesave për ndarje të bursave 
10. Kërkesa MAP për Rishqyrtimin e vendimit për formimin e Komitetit për Komunitete 
11. Plani i punës së NJAB për vitin 2022  
12. Plani strategjik i NJAB 2022-2024  
13. Propozim vendim Për zgjedhjen e përfaqësuesve të Kuvendit të Komunës për anëtarë të Kuvendit 

të Asociacionit të Komunave të Kosovës 
14. Kërkesa për ngritjen e lapidarëve kushtuar prof. Latif Berishës dhe Agim Hajrizit  
15. Pyetje dhe përgjigje 
 
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi rendin e ditës, të plotësuar. 
 

Pika 1 
Kryesuesja fillimisht kërkoi nga anëtarët e Kuvendit që të formojnë Komisionin verifikues të 

mandateve dhe përkujtoi që Kuvendi mund të përcaktohet që Komisioni t’i ketë 3 anëtarë deri 5 anëtarë. 
Dhe kërkoi të Shkohet me propozime të kandidatëve për anëtarë të komisionit verifikues të mandateve, 
sipas grupeve parlamentare. 

Z. Shkëlqim Ibrahimi nga G.P. i PDK-së propozoi z. Mentor Vinarci. 
Z. Faruk Mujka nga G.P. i LVV-së propozoi z. Jeton Zeneli. 
Znj. Flutura Beka Kamberaj nga G.P. i LDK-së propozoi z. Muhamed Hoti. 

Kryesuesja vuri në votim propozimin për formimin e Komisionit për verifikimin e mandateve në 
përbërje: 

1. Mentor Vinarci,  
2. Jeton Zeneli dhe  
3. Muhamed Hoti. 
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës miratoi unanimisht Vendimin Për formimin e 

Komisionit për verifikimin e mandateve. 
Kryesuesja ftoi komisionin për verifikimin e mandateve që të bëjë verifikimin e mandateve të 

anëtarëve të rinj të Komunës të emëruar si anëtarë të kuvendit të komunës nga KQZ-ja. 
Pas verifikimit nga ana e Komisionit Kryesuesja e kuvendit i ftoj për të dhënë betimin anëtarët e rinj 

të Kuvendit të Komunës, të cilët janë të emëruar anëtarë të Kuvendit me vendim përkatës të KQZ-së. 
Kryesuesja ftoi z. Egzon Hamza  për të dhënë betimin. 
Egzon Hamza: Unë, Egzon Hamza, betohem se do t’i kryej me nder, besnikëri, pa anime e me 

ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do ti ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit të Komunës së 
Mitrovicës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. 

Duartrokitje. 
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  Kryesuesja ftoi z. Hamdi Hasani  për të dhënë betimin. 
Hamdi Hasani: Unë, Hamdi Hasani, betohem se do t’i kryej me nder, besnikëri, pa anime e me 

ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do ti ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit të Komunës së 
Mitrovicës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. 

Duartrokitje. 
Kryesuesja pasi i njoftoi se ne mbledhje për ta dhënë Betimin mungon me arsye anëtarja e re e 

Kuvendit e emëruar nga KQZ-ja znj. Nafije Rexha, i uroi anëtarët e rinj të Kuvendit të Komunës kërkoi 
që të kalohet në pikën e radhës së rendit të ditës. 

 
Pika 2 

Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin. 
Meqenëse nuk kishte të lajmëruar për diskutim kryesuesja e Kuvendit vuri ne votim propozimin për 

miratimin e procesverbalit nga mbledhja e 3 e rregullt e Kuvendit të Komunës. 
 Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
 Procesverbali nga mbledhja e 3-të e rregullt e Kuvendit të Komunës u miratua unanimisht. 

 
Pika 3 

Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve N.P. 
"Qendra Multifunksionale”, komisioni përbëhet nga 3 anëtarë pra dy anëtarë emërohen nga kuvendi dhe 
një nga Kryetari i Komunës, kuvendi e ka kompetencën që ta formojë komisionin, gjatë takimit me shefat 
e grupeve ne u dakorduam që dy anëtarë në komisione të aksionarëve me i taku grupit parlamentar të 
LVV dhe dy grupit parlamentar të LDK-së. Atëherë sipas marrëveshjes paraprake fillojmë me propozimet 
e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së dhe të LVV:  

Fisnik Krasniqi: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve N.P. "Qendra Multifunksionale" 
nga radhët e PDK-së propozoj: z. Shkëlqim Ibrahimi. 

Faruk Mujka: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. "Qendra Multifunksionale" 
nga radhët e LVV-së propozoj: z. Jeton Zeneli. 

Kryesuesja nga ekzekutivi: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. "Qendra 
Multifunksionale" Kryetari ka emëruar znj. Valdete Idrizi. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim kandidatët e propozuar për 
anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. "Qendra Multifunksionale" me këtë përbërje:  

1. Shkëlqim Ibrahimi; 
2. Jeton Zeneli dhe 
3. Valdete Idrizi, është e emëruar nga Kryetari i Komunës 
Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht vendimin për Formimin e Komisionit Komunal 

të aksionarëve N.P. "Qendra Multifunksionale”. 
 

Pika 4 
Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të 

KRM “Uniteti” komisioni përbëhet nga 3 anëtarë pra dy anëtarë nga kuvendi dhe një nga ekzekutivi, pra 
siç e cekëm edhe më lartë kuvendi e ka kompetencën që ta formojë komisionet dhe gjatë takimit me 
shefat e grupeve që ne u dakorduam që në dy komisione të aksionarëve mi taku grupit parlamentar të 
LVV dhe dy tjera grupit parlamentar të LDK-së.  Atëherë fillojmë me emrat e përfaqësuesve të G.P. të 
PDK-së dhe të LDK-së:  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të KRM “Uniteti”  nga 
radhët e PDK-së propozoj: z. Hamdi Hasani. 
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Muhamed Hoti: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të KRM “Uniteti”  nga radhët e 
LDK-së propozoj: znj. Flutura Beka Kamberaj. 

Kryesuesja nga ekzekutivi: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të KRM “Uniteti” 
Kryetari e ka emëruar z. Valon Ibrahimi. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim kandidatët e propozuar nga 
Kuvendi për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të KRM “Uniteti”, me këtë përbërje:  

1. Hamdi Hasani; 
2. Flutura Beka Kamberaj dhe 
3. Valon Ibrahimi është i emëruar nga Kryetari i Komunës 
Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht vendimin për formimin e Komisionit Komunal 

të aksionarëve të KRM “Uniteti”. 
 

Pika 5 
Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. 

“Stacioni i Autobusëve” - SH.A.  Komisioni përbëhet nga 3 anëtarë pra dy anëtarë nga kuvendi dhe një 
nga ekzekutivi, Atëherë fillojmë me emrat e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së dhe të LVV-së:  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Stacioni i Autobusëve” - 
SH.A. nga radhët e PDK-së propozoj: znj. Florina Çitaku. 

Faruk Mujka: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve N.P. “Stacioni i Autobusëve”  SH.A. 
nga radhët e LVV-së propozoj: z. Kushtrim Zeneli. 

Kryesuesja nga ekzekutivi: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Stacioni i 
Autobusëve”  SH.A. Kryetari ka emëruar z. Elvis Feka. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim kandidatët e propozuar nga 
kuvendi për anëtarë të Komisionit komunal të aksionarëve të N.P. “Stacioni i Autobusëve” SH.A. me këtë 
përbërje:  

1. Florina Çitaku; 
2. Kushtrim Zeneli dhe 
3. Elvis Feka është i emëruar nga Kryetari i Komunës 
Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht vendimin për formimin e Komisionit Komunal 

të aksionarëve N.P. “Stacioni i Autobusëve” SH.A. 
 

Pika 6 
Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. 

“Tregu”, Komisioni përbëhet nga 3 anëtarë, pra dy anëtarë nga kuvendi dhe një nga ekzekutivi, Atëherë 
fillojmë me propozimet nga G.P. të PDK-së dhe të LDK-së:  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë Komisionit Komunal të aksionarëve N.P. “Tregu” nga radhët e PDK-
së propozoj: z. Xhafer Preteni. 

Flutura Beka Kamberaj: Për anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Tregu” nga 
radhët e LDK-së propozoj: z. Sevdaim Uka. 

Kryesuesja: Nga ekzekutivi anëtare të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Tregu”  Kryetari 
ka emëruar znj. Igballe Islami. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera, atëherë hedh në votim kandidatet e propozuar për 
anëtarë të Komisionit Komunal të aksionarëve të N.P. “Tregu” me këtë përbërje:  

1. Xhafer Preteni, 
2. Sevdaim Uka dhe 
3. Igballe Islami është e emëruar nga Kryetari i Komunës. 
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Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin për formim të Komisionit Komunal të 

aksionarëve të N.P. “Tregu” . 
 

Pika 7 
Kryesuesja sa i përket Propozim Vendimit për formimin e Komiteteve Konsultative, Paneli 

përzgjedhës përbëhet nga 5 anëtarë pra tre anëtarë nga kuvendi, një nga ekzekutivi dhe një nga shoqëria 
civile, Atëherë fillojmë me emrat e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së:  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë të Panelit përzgjedhës nga G.P. ie PDK-së propozoj z. Vesel Neziri. 
Faruk Mujka: Për anëtarë të Panelit përzgjedhës nga radhët e LVV-së propozoj znj. Elidiana Budini 

Haziri. 
Flutura Beka Kamberaj: Për anëtarë të Panelit përzgjedhës nga radhët e LDK-së propozoj z. Gazmend 

Asllani. 
Xhyljeta Imeri: Për anëtarë të Paneli përzgjedhës nga radhët e LDK-së propozoj z. Armend Agolli 
Kryesuesja Meqenëse për anëtarë numri i anëtarëve është tre nga kuvendi kurse i kemi 4 propozime 

nga grupet parlamentare, atëherë i hedhim në votim kandidatët e propozuar në bazë të renditjes me alfabet 
duke u bazuar në emrat e kandidatëve të propozuar. 

Hedh në votim propozimin që z. Armend Agolli të jetë anëtarë i Paneli përzgjedhës. 
Rezultati i votimit: 26 për, 4 kundër dhe 1 abstenim. 
Hedh në votim propozimin që znj. Elidiana Budini Haziri të jetë anëtare e Paneli përzgjedhës. 
Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Hedh në votim propozimin që z. Gazmend Asllani të jetë anëtarë i Paneli përzgjedhës. 
Rezultati i votimit: 13 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Hedh në votim propozimin që z. Vesel Neziri të bëhet anëtarë i Panelit përzgjedhës. 
Rezultati i votimit: 33,për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja rrjedhimisht votat e marra nga kandidatët e propozuar nga kuvendi janë si në vijim: 

Elidiana Budini Haziri 33, Vesel Neziri 33, Armend Agolli 26 dhe Gazmend Asllani 13 vota. 
Kryesuesja: Nga ekzekutivi për anëtarë të Panelit përzgjedhës Kryetari ka propozuar: znj. Drita 

Kadriu dhe nga shoqëria civile znj. Hasime Tahiri, hedh në votim Propozim Vendimin për formimin 
komiteteve konsultative duke përfshi edhe Panelin përzgjedhës në përbërje: 

1. Vesel Neziri nga subjekti politik PD, 
2. Elidiana Budini Haziri nga subjekti politik LVV, 
3. Armend Agolli nga subjekti politik LDK, 
4. Drita Kadriu nga ekzekutivi dhe 
5. Hasime Tahiri nga shoqëria civile. 
Rezultati i votimit: 28  për, 4 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin për formimin komiteteve konsultative 

duke përfshi edhe Panelin përzgjedhës. 
 

Pika 8 
Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit për formimin e Komisionit për ndarjen e bursave 

Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, tre anëtarë nga kuvendi dhe dy nga ekzekutivi, Atëherë fillojmë me 
emrat e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së.  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë të Komisionit për ndarjen e bursave nga radhët e PDK-së 
propozoj z. Fisnik Suma. 
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Faruk Mujka: Për anëtarë të Komisionit për ndarjen e bursave nga radhët e LVV-së propozoj znj. 
Xhevrije Bahtiri -Ademi. 

Flutura Beka Kamberaj: Për anëtarë të Komisionit Komunal për ndarjen e bursave nga radhët e 
LDK-së propozoj z. Gazmend Asllani. 

Kryesuesja: Nga ekzekutivi për anëtarë të Komisionit Komunal për ndarjen e bursave Kryetari ka 
propozuar që të jenë znj. Drita Kadriu dhe z. Gëzim Stavilevci. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim Propozim Vendimin 
Për formimin e Komisionit për ndarje të bursave, me këtë përbërje:  

1. Fisnik Suma, 
2. Xhevrije Bahtiri Ademi, 
3. Gazmend Asllani, 
4. Drita Kadriu dhe 
5. Gëzim Stavilevci. 

Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin për formimin e Komisionit për 

ndarjen e bursave.   
 

Pika 9 
Kryesuesja sa i përket Propozim Vendimit Për formimin e Komisionit të ankesave për ndarjen e 

bursave Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, dy anëtarë nga kuvendi, dy nga ekzekutivi, dhe një anëtarë nga 
shoqëria civile, atëherë fillojmë me emrat e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së.  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë të Komisionit të ankesave për ndarjen e bursave nga radhët e PDK-së 
propozoj: znj. Ardita Aliu. 

Faruk Mujka: Për anëtarë të Komisionit të ankesave për ndarjen e bursave nga radhët e LVV-së 
propozoj: z. Naser Muja. 

Kryesuesja: Nga ekzekutivi për anëtarë të Komisionit Komunal të Ankesave për ndarjen e bursave 
Kryetari ka propozuar që të jetë: z. Granit Tmava dhe z. Artan Berisha, ndërsa nga shoqëria civile për 
anëtare të Komisionit Komunal të Ankesave për ndarjen e bursave është propozuar znj. Afërdita Syla 
Shehu. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim propozimin për formimin e 
Komisionit të ankesave për ndarjen e bursave me këtë përbërje:  

1. Ardita Aliu, 
2. Naser Muja, 
3. Granit Tmava, 
4. Artan Berisha dhe 
5. Afërdita Syla Shehu. 
Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin për formimin e Komisionit e 

Komunal të ankesave për ndarjen e bursave. 
 

Pika 10  
Kryesuesja sa i përket kërkesës nga MAP për Rishqyrtimin e vendimit për formimin e Komitetit për 

Komunitete që na ardhur më dt.11.01.2022 me numër të Kërkesës Nr. 020-986/9 dt. 11.01.2022 për 
rishqyrtim të ligjshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-0107630/21-7 dt. 
22.12.2021 Për formimin e Komitetit për Komunitete me anë të së cilës kërkohet nga Kuvendi i 
Komunës, respektivisht Kryetari i Komunës që të ndërmerren veprime konkrete që vendimin e lartcekur 
ta harmonizojë me dispozitat ligjore në fuqi në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.  
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Sipas kërkesës për rishqyrtim të ligjshmërisë Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-
0107630/21-7 dt. 22.12.2021 Për formimin e Komitetit për Komunitete nuk është në harmoni me nenin 
53, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje Lokale si dhe me nenin 8, paragrafi 2 të 
Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e 
komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në komunë, ku sqaron se: “Komiteti për Komunitete 
përfshinë në radhët e veta shumicën e thjeshtë nga anëtarët e Kuvendit të Komunës, anëtarët tjerë janë 
përfaqësues të komuniteteve. Çdo komunitet që jeton në Komunë përfaqësohet nga së paku një 
përfaqësues në Komitetin për Komunitete. Përfaqësuesit e komunitetit jo shumicë në Komunë, përbëjnë 
shumicën e anëtarëve të Komitetit për Komunitete”.   

Lidhur me vlerësimin më lartë ju informojmë si në vijim:  
Propozim-vendimi në bazë të së cilit është marrë Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-

0107630/21-7 dt. 22.12.2021 Për formimin e Komitetit për Komunitete është marrë mbi këtë bazë ligjore: 
nenit 12, paragrafi 2, alineja d, nenit 51, paragrafi 1, dhe nenit 53, të Ligjit Nr. 03/L–040 Për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, Nr. 28/2009); nenit 3, paragrafi 2, dhe 
neneve: 7, 8, 9 dhe 10 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e themelimit, 
përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme në komunë; si dhe nenit 13, paragrafi 1, nën 
paragrafi 1.4, dhe nenit 61, paragrafi 1, të Statutit të Komunës, dhe kjo bazë ligjore është përshkruar në 
preambulë të vendimit.  Pra nga baza ligjore shihet se Vendimi është sjellë bazuar në nenin 53 të Ligjit 
Nr. 03/L–040 Për vetëqeverisje lokale i cili thotë: “Komiteti për Komunitete përfshinë në radhët e veta 
shumicën e thjeshtë nga anëtarët e Kuvendit të Komunës, anëtarët tjerë janë përfaqësuesit e 
komuniteteve”. Nga fjalia e parë e këtij neni përcakton shumë qartë se Komiteti për komunitete në radhët 
e veta duhet të përfshijë shumicën e thjeshtë nga anëtarët e Kuvendit të Komunës, dhe se anëtarët tjerë 
janë përfaqësues të komuniteteve. Kjo është një dispozitë obligative për Kuvendin, ndërsa neni më tutje 
vazhdon me fjalinë: “Çdo komunitet që jeton në Komunë përfaqësohet nga, së paku një përfaqësues në 
Komitetin për Komunitete. Përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë në Komunë e përbëjnë shumicën e 
anëtarëve të Komitetit për Komunitete”.  

Nga ajo që u tha më lartë shihet se në brendësinë e këtij neni (neni 53 i LVL) ka kolizion meqë është 
e pamundur që Kuvendi i Komunës sonë, në përbërjen e të cilit nuk ka asnjë anëtarë nga radhët e 
komuniteteve, t’i përmbushë këto dy dispozita të ndryshme brenda një neni, prandaj Kuvendi i Komunës 
ka vendosur si në dispozitiv të Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-0107630/21-7 dt. 
22.12.2021 Për formimin e Komitetit për Komunitete.  

Kryesuesja hedh në votim propozimin që përbërja e komitetit të mbetet e njëjta dhe vendimi i 
kuvendit të plotësohet me arsyetimin që e ceka. 

Rezultati i votimit  31 - për, 0 - kundër dhe 0 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin Për formimin e komitetit për 

Komunitete. 
 

Pika 11 
Kryesuesja lidhur me Planin e punës së NJAB për vitin 2022, hap diskutimin.  
Meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Planin e punës së NJAB për 

vitin 2022 .  
Rezultati i votimit  30 - për, 0 - kundër dhe 0 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Planin e punës së NJAB për vitin 2022. 

 
Pika 12 

Kryesuesja lidhur me Planin strategjik të NJAB 2022-2024 , hap diskutimin.  
Meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Planin strategjik të NJAB për 

vitin 2022-2024 .  
Rezultati i votimit  30 - për, 0 - kundër dhe 0 - abstenime.  
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Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Planin strategjik të NJAB 2022-2024. 
 

Pika 13 
Kryesuesja sa i përket Propozim vendimit Për zgjedhjen e përfaqësuesve të Kuvendit të Komunës për 

anëtarë të Kuvendit të Asociacionit të Komunave të Kosovës, ky kuvend përbëhet nga 5 anëtarë pra 
Kryetari dhe 4 anëtarë nga kuvendi. Atëherë fillojmë me propozimet e përfaqësuesve të G.P. të PDK-së.  

Shkëlqim Ibrahimi: Përfaqësues të Kuvendit të Komunës për Kuvendi të Asociacionit të Komunave të 
Kosovës  nga G.P. i PDK-së propozoj: z. Gjergj Beka dhe z. Fisnik Krasniqi. 

Kushtrim Zeneli: Për përfaqësues të Kuvendit të Komunës për Kuvend të Asociacionit të Komunave 
të Kosovës  nga G.P. i PDK-së propozoj z. Faruk Mujka. 

Muhamed Hoti: Përfaqësuese të Kuvendit të Komunës për Kuvendit të Asociacionit të Komunave të 
Kosovës  nga G.P. i LDK-së propozoj znj. Flutura Beka-Kamberaj. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera atëherë hedh në votim kandidatët e propozuar për 
tu zgjedhur si përfaqësues të Kuvendit të Komunës për anëtarë të Kuvendit të Asociacionit të Komunave 
të Kosovës me këtë përbërje:  

1. Bedri Hamza - Kryetari i Komunës, 
2. Gjergj Beka - Anëtar i Kuvendit, 
3. Fisnik Krasniqi- Anëtar i Kuvendit, 
4. Faruk Mujka - Anëtar i Kuvendit dhe 
5. Flutura Beka Kamberaj - Anëtare i Kuvendit 
Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht vendimin për zgjedhjen e përfaqësuesve të 

Kuvendit të Komunës për anëtarë të Kuvendit të Asociacionit të Komunave të Kosovës. 
 

Pika 14  
Kryesuesja propozoi këtë Konkluzion, Kuvendi i Komunës pasi shqyrtoi Kërkesën Nr. 02-060/01-

0005769/22-14 (dorëzuar në mbledhje), nënshkruar nga 155 qytetarë, me të cilën kërkohet nga Kuvendi i 
Komunës të miratojë Vendim për ngritjen e lapidarëve kushtuar prof. Latif Berishës dhe Agim Hajrizit, 
në shenjë respekti për kontributin e tyre të dhënë gjatë kohës së okupimit, të rënë më 24 mars 1999.  

Kuvendi i Komunës e obligon Kryetarin e Komunës, që në kuadër të përgjegjësive të Komunës të 
parapara me nenin 9 të Rregullores Komunale Nr. 07/2016 Për procedurat dhe kriteret e vendosjes së 
përmendoreve, shtatoreve, busteve dhe simboleve, ta shqyrtojë këtë iniciativë dhe në harmoni me kriteret 
e përcaktuara me nenin 5 të po të njëjtës rregullore t’i propozojë Kuvendit të Komunës caktimin e 
lokacionit për vendosjen e lapidarëve.  

Njëkohësisht obligohet Kryetari, respektivisht Ekzekutivi hartimin e projektit ideor, duke përfshirë 
arsyetimin dhe duke përshkruar qëllimin kryesor për vendosjen e lapidarëve ose simboleve në hapësirat 
publike.  

Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Konkluzionin. 

 
Pika 15 

Pyetje dhe përgjigje 
Pika 15 

Vesel Neziri: Për  Drejtoreshën e Arsimit. Një pjesë e madhe e anëtarëve të Kuvendit jemi 
mësimdhënës nëpër shkolla, dhe ne jemi të obliguar të marrim pjesë në mbledhjet të Kuvendit, unë 
personalisht në dy mandatet e kaluara e pata rregulluar orarin që mos të i humbas orët dhe mos të mbesin 
nxënësit mbrapa me mësime, mirëpo momentin që po ndryshohet data e mbledhjes ne po kemi telashe se 
nxënësit dhe po humbin orët e mësimit, është thanë sipas disa informatave që kam dëgjuar që të kërkohet 



11 
 

të bëhet zëvendësimi i orëve të humbura, për ne që jemi profesor në shkollat e mesme nuk është problem 
mirëpo për mësueset e klasave të ulëta është problem se si do ti zëvendësojnë ato orë, është mire që të 
bëhet një konsultim me drejtorët e shkollave  që të ju bëhet një zgjidhje për ditët që do të jenë në 
mbledhje sidomos mësueseve të mësimit klasor por edhe profesorëve. 
Erseka Hasanaj Barani: Pyetje për Drejtorin e Shëndetësisë. A do të vazhdojë subvencionimi i qytetarëve 
të prekur me Covid 19 edhe për vitin 2022, si dhe a vlerëson të nevojshme që të ndahet dhe për këtë vit 
një shumë për subvencionim e këtyre qytetarëve. 

Ekrem Sadiku: Për Drejtorinë e Bujqësisë. Më tepër si këshillë të jetë për drejtorinë, konkursi i cili 
është hapur për shpërndarjen e kultivatorëve në bazë të kritereve të cilat i lexova, fermerët të cilët merren 
me blegtori janë të sanksionuar apo të eliminuar në këtë konkurs, pra nuk janë të përfshirë fermerët të 
cilët merren me blegtori, e në bazë të projektit kanë qenë të përfshirë edhe këta. Kërkoj të kihet kujdes 
mos të eliminohen fermerët blegtorë sepse kultivatori është i nevojshëm më shumë e për fermerët blegtor. 

 Elidiana Budini Haziri: Për Drejtorinë e shërbimeve publike dhe Infrastrukturës. Objekti që i është 
dhënë në shfrytëzim shoqatës së personave të prekur me sindromin down d.m.th. ish objekti i shkollës 
“Nëna Terezë”, aty më parë ka qenë një rrethojë që gradualisht ka shkuar ne drejtim të asfaltit aty dihet se 
nxënësit e shkollave që frekuentojnë janë të rrezikuar nga ai uzurpim nga ajo shoqatë do të thotë në atë 
pjesë nuk ka trotuar, prandaj e luti drejtorin e infrastrukturës të marr masa të lirohet trotuari për 
këmbësorë se edhe ashtu ata nuk janë duke e shfrytëzuar. 

Drita Kadriu: Në bashkëpunim me Kryesuesen dhe Kryetarin do të shohim se kur do të jenë takimet e 
Kuvendit Komunal por gjithashtu edhe takimet e komiteteve ku ju përfaqësoheni, është e drejtë e secilit 
qytetarë dhe mësimdhënës me qenë i përfaqësuar dhe me qenë përfaqësues kështu që këtë të drejtë ne si 
sektor i arsimit nuk mund ta mohojmë por mund të sugjerojmë që pas harmonizimit të orareve të takimit 
me kuvendin komunal  gjithashtu ti harmonizoni oraret me shkolla dhe në mënyrë që nxënësit mos të 
humbin orë, e di që e keni vështirë me i riorganizua orët sidomos të klasat e ulëta është vështirë siç e 
cekët por duhet të harmonizoni orarin. 

Kryesuesja Vesa Broja: Sa e di unë ligji jua lejon që ditën e seancës anëtarëve të kuvendit  ta kenë të 
lirë ndërsa sa i përket zëvendësimit është mire që të bëhet që mos të humbin nxënësit orët,  ndërsa orarit 
të mbajtjeve të mbledhjes të Kuvendit ne jemi dakorduar që mbledhjet të mbahen të mërkurën e fundit të 
muajit, por këtë muaj për shkak të disa specifikave që i kemi pasur këtë muaj si fillim vit i këtij mandate 
na ka ndodhur që mbledhja të jetë edhe në ditën e hënë por besoj që është një përjashtim i vogël dhe besoj 
që seancat e radhës do të mbahen ditëve të mërkura ashtu siç edhe jemi dakorduar. 

Fahri Shabani: Nga drejtoria e shëndetësisë. Sa i përket personave të infektuar me covid 19 është bërë 
në bazë të një vendimi i cili është marruar nga Kuvendi Komunal dhe ka vazhduar deri në fund të vitit 
2021. Vendimi është në fuqi dhe ne jemi të obliguar që këtë vendim ta zbatojmë me alokimin e buxhetit. 
Mirëpo unë desha me ju lutë që është mirë ky vendim të rishqyrtohet edhe njëherë, të analizohet sepse 
numri  personave pozitiv në qytetin tone si dhe  në gjithë Kosovën është mjaft i madh dhe nuk mund të 
parashikohet sa do të jetë në të ardhmen se pse kjo pandemi ka treguar se është e paparashikueshme pra 
vetëm në muajin janar i kemi mbi 2.000 persona që kanë dal pozitiv në Komunën e Mitrovicës. Vendimi 
është i përgjithësuar mirëpo nuk ka mjaft kritere por ajo çka është shqetësuese nuk është i afatizuar dhe 
personat po dalin edhe për herë të dyte pozitiv pra që mund të ju bijë edhe herën e tretë dhe nuk është  e 
specifikuar se a ju takon atyre prapë subvencionimi apo jo. Ne si drejtori e shëndetësisë mund të 
vazhdojmë mirëpo mund të bëhet barrë e madhe për buxhetin komunal. Përgjigja është që vendimi është 
në fuqi dhe ne do ta respektojmë, por kërkesa për të gjitha grupet parlamentare është që ne ta rishqyrtojmë 
edhe në herë vendimin, ta analizojmë dhe ta marrim një vendim të ri në bazë të situatës e cila është 
krijuar. 

Kryesuesja e Kuvendit: z. Shabani ju ftoj në seancën e radhës të vini me propozim konkret, ne 
kuvendi do ta shqyrtojmë dhe do të dalim me një vendim të ri besoj si është më së miri. Pra Drejtoria e 
Shëndetësisë të vije me propozim konkret. 

Ferdi Kadriu: Faleminderit për rekomandimin tuaj z. Sadiku, sigurisht se do ta kem parasysh 
rekomandimin tuaj për shkak të përvojës që e keni në drejtorinë e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 

Kësaj radhe  prioritet i kemi dhënë bujqësisë mirëpo nuk është që e kemi anashkaluar edhe sektorin e 
blegtorisë në thirrjet e radhës do ti kemi edhe blegtorët me disa forma të subvencionimit mirëpo kësaj 
radhe prioritet do të kenë fusha e pemëtarisë dhe perimtarisë për të vazhduar tutje në sektorin e blegtorisë. 
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Granit Tmava: Ne e kemi bërë incizimin e gjendjes në teren dhe e kemi vrenjtur se tek shkolla “ Nëna 
Terezë “ ekziston një trotuar shumë i ngushtë dhe nuk mund ti kryejë shërbimet për këmbësorë si për 
njerëzit me nevoja të veçanta, me karroca, familjar etj., mirëpo kjo është gjendja të cilën ne e kemi 
trashëguar, por për shkak të kushteve atmosferike nuk është momenti për të intervenuar. Në  planin tonë 
është që të intervenohet dhe jo vetëm në atë zonë por në tërë qytetin duhet të lirohet trotuari sepse 
trotuaret nuk janë për vetura apo objekte tjera por janë për njerëz. 

Elidiana Budini Haziri: Unë mendoj se gjendja është shumë emergjente që të intervenohet se sa të 
pritet një plan apo moti, gjendja është serioze sepse aty frekuentojnë nxënës të katër shkollave. 

Kryesuesja:  E di që është diskutuar ditët e fundit sidomos nga drejtori i inspekcionit dhe 
infrastrukturës që është prioritet lirimi i trotuareve e sidomos ajo pjesë për të cilën e ngritët çështjen. 

Valon Brahimi: Ne e kemi evidentuar si problem, por për shkak të situatës së ndjeshme që kemi të 
bëjmë me kategorinë siç the Sindrom-Down jemi marrë vesh që largimi i rrethojës të shkoj shkojë me një 
zgjidhje të përhershme për atë kategori, më vjen mirë që po i ngritni këto shqetësime mirëpo më vjen keq 
që nuk i keni trajtuar në mandatin e kaluar si shqetësime sepse ky problem është i qeverisjes së kaluar. 

Kryesuesja: Sa i përket punët të cilët ata nuk i kanë rregulluar i kanë arsyet e veta  dhe ne ashtu 
siç i kemi trashëguar është punë e jona ti kryejmë.   

 
Mbledhja përfundoi punimet në ora 11:42 min. 
   
 
Mitrovicë                       Procesmbajtës:                                        Kryesuesja e Kuvendit 
31.01.2022                      _______________                                    ________________ 

Afërdita MAXHUNI                              Vesa BROJA  
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