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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 
 
 
KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT   
Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 02-060/01-0034042/22-1 dt. 20.04.2022 
Mitrovicë 
 

P R O C E S V E R B A L 
Nga mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa 

Seanca e 4-të 
 
Koha:       20.04.2022 ora 10:00 
Vendi:      Salla e Mediave  
Të pranishëm: Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa: Fadil Veseli, Nazmije Sejdiu, Vesel 
Neziri, Erseka Barani, Shkurta Shosholli Musa, Muhamed Hoti dhe Xhyljeta Imeri 
Nënkryetari i Komunës z. Arian Tahiri  
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve 

Mungoi:   Hysen Muzliukaj 
  

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja e cila theksoi se në 
zbatim të nenit 52, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale; nenit 11 
paragrafët: 1, 2 edhe 5 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e 
themelimit, përbërjen dhe kompetencat e Komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në 
komunë; neni 62, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; nenit 15, pika 2, të Rregullores Komunale 
për punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës, për sot ka thirrur mbledhjen e katërt të Komitetit 
për Politikë dhe Financa me këtë rend dite:   

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
2. Plani i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022  
3. Raporti financiar për periudhën janar-mars 2022 

Rendi i ditës u miratua unanimisht.  
 

Pika 1 
Procesverbali nga mbledhja e tretë e KPF-së u miratua unanimisht.  
 

Pika 2 
Kryesuesja Vesa Broja: Grupi punues për hartimin e Planit të punës së Kuvendit të Komunës 

për vitin 2022 ka hartuar draft-planin, i njëjti i është dërguar Ekzekutivit të Komunës për të dhënë 
sugjerimet e veta, draft-Plani i punës së Kuvendit ka qenë në diskutim publik ashtu siç parashihet 
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me ligjet në fuqi, prandaj hap diskutimin lidhur me Planin e punës së Kuvendit të Komunës për 
vitin 2022.  

Fadil Veseli: Lidhur me Planin e punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022 propozoj disa 
korrigjime të vogla: Raporti financiar për periudhën janar-mars 2022 në Plan të punës të përfshihet 
për shqyrtim gjatë muajit prill; Pikat e parapara për shqyrtim gjatë muajit gusht të kalojnë për 
shqyrtim në muajin paraprak korrik; dhe Raporti financiar për periudhën korrik-shtator të 
parashihet për shqyrtim në muajin tetor.  

Vesel Neziri: Uroj që ky plan të realizohet, Grupi punues e ka kryer punën në mënyrë të 
shkëlqyer, plani i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Planin e 
punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Planin e punës së Kuvendit të 
Komunës për vitin 2022 dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe 
miratim.  

 
Pika 3 

Kryesuesja Vesa Broja para se ta hapë diskutimin lidhur me Raportin financiar për periudhën 
janar-mars 2022, për ta arsyetuar të njëjtin fjalën ia kaloi Drejtoreshës së DFZHE-së znj. Igballe 
Islami.  

Pas arsyetimit nga ana e Drejtoreshës së DFZHE-së znj. Igballe Islami, Kryesuesja e mbledhjes 
hapi diskutimin lidhur me Raportin financiar për periudhën janar-mars 2022. 

Fadil Veseli: Krahasuar me vitin paraprak për periudhën e njëjtë te të hyrat vetanake gjendja 
është pozitive, pra tendencë e rritjes, d.m.th 30% rritje pa përfshirë gjobat nga trafiku dhe gjykatat. 
Te investimet kapitale, lëndët janë në OSHP, të gjitha janë bllokuar për shkak të mungesës së 
buxhetimit dhe asnjë lëndë s’ka pasur gjasa të realizohet. Sa i përket obligimeve, borxhet e 
prapambetura, shuma prej 2,465,000 € është barrë e rëndë për ekzekutivin, më intereson të di sa 
është taksa ekstra që paguhet si punë shtesë që ka marrë përmbaruesi dhe gjykata.  

Xhyljeta Imeri: Sa i përket grumbullimit të të hyrave vetanake shihet një fillim i mbarë, uroj që 
kështu do të vazhdoj edhe më tutje, ndërsa sa i përket investimeve kapitale shpresoj që të fillojnë sa 
më shpejtë.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Raportin 
financiar për periudhën janar-mars 2022.  

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Raportin financiar për periudhën 
janar-mars 2022 dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim.  

 
Mbledhja përfundoi punimet në ora 10:30 min. 

 
 
Mitrovicë      Procesmbajtës:    Kryesuesja e Kuvendit     

   _________________    _________________ 
    Merita PRETENI    Vesa BROJA    
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