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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. 02-060/01-0027053/22-1 dt. 29.04.2022 
Mitrovicë 
        

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

Seanca e 7-të 
  
Koha:     29. 04.2022 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, Xhyljeta 
Imeri, Flutura Beka Kamberaj, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed Hoti, Oltion Ahmeti, Ardita Aliu, Vesel 
Neziri, Jeton Ujkani dhe Gjergj Beka 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza  
Nënkryetari Arian Tahiri 
Përfaqësues të Shoqërisë Civile  
Mediat  
Mungoi:  
 
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 e Pushtetit Lokal të cilët 
monitorojnë përmes teleprezencës, organizatat joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare, media dhe të pranishmit 
tjerë. Në vazhdim Kryesuesja e Kuvendit theksoi Në zbatim të nenit 43, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje 
lokale; nenit 3, paragrafi 1, nën paragrafi 1.2, dhe nenit 5, të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015 për 
mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës; nenit 50, paragrafi 1, nën paragrafi 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 7-
të të rregullt të Kuvendit të Komunës sipas rendit të ditës së paraparë me thirrje; 

 
1. Betimi i anëtarit të ri të Kuvendit 
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
3. Plani i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022  
4. Plani komunal për menaxhim të mbeturinave 2022-2026 
5. Raporti financiar për periudhën janar-mars 2022 
6. Pyetje dhe përgjigje  
Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin për rendin e ditës. 
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Hysen Muzliukaj: Dua ta flas për një çështje e cila është ngritë kohëve të fundit edhe nëpër media dhe dua ta 
sqaroj kronologjikisht si ka qenë situata. Meqenëse është vendim i kuvendit prandaj këtu është vendi i duhur ku 
duhet folur kjo çështje, unë e kam japë një prononcim besoj që e keni pa edhe përmes mediave. Ajo pikë e kuvendit 
që është diskutuar shumë ka ardhur këtu znj. Kryesuese Vesa Broja sepse keni qenë asambleiste në atë kohë sikurse 
ka qenë edhe z.Fadil Veseli dhe disa të tjerë që janë pikërisht në këtë asamble, asnjë pikë nuk votohet pa dëshirën e 
asamblistëve, e dini mirë këtë besoj, nëse del dikush nga asambleja dhe thotë se ka qenë i detyruar të votoj atë pikë, 
me përgjegjësinë më të madhe morale dhe politike, jap dorëheqje nga të gjitha pozitat dhe jeta publike politike. 
Pikërisht sot bëhet një vit prej kur është marrë ai vendim në Kuvendin Komunal. Disa nuk kanë ditë çfarë kanë 
votuar, disa që nuk e dinë çfarë kanë nënshkruar janë edhe në mesin tonë këtu, është për keqardhje kjo situatë, 
duhet kërkuar falje publikut e qytetarëve për mos dijen e votimit e nënshkrimit.  

Unë në këtë moment para vetës kam aktin e ligjshmërisë, është akti i ligjshmërisë së MAPL-së, të gjithë e dini 
se çfarë është. I vetmi akter që nuk ka mundur mu shprehë ndaj të gjithë juve rreth kësaj jam unë për arsye të 
mungesës dhe punës në një vend tjetër, e keni diskutuar kudo këtë, e unë nuk jam një person i tillë, unë flas me 
letra, jam jurist i diplomuar e marrë përgjegjësinë penale e juridike për secilin veprim që kam bërë. Nuk dua 
asnjëherë për pazare të pista të më njolloset emri im.  

Unë kam një pyetje për juve Kryetar z. Hamza, objekti i DKRS-së apo zyrat e DKRS-së, sa është qiraja mujore 
që paguajnë mbase disa po pretendojnë po e mbajnë anën e AKP-së të cilën një kohë bashkë këtu e kemi 
kundërshtua AKP-në për privatizim. Kryetar, nëse i dini shifrat e sakta, ju lutem sa është qiraja mujore që paguan 
DKRS-ja në atë objekt mbase pretendimet qenkan të AKP-së, nëse nuk keni qira mujore atëherë në bazë të cilit 
vendim po rrini në ato zyre, mbase ne qenkemi uzurpatorë pse kemi lejuar të zhvillohen procedurat e prokurimit në 
vitin 2019 për inventarizim të atyre zyrave të DKRS-së në vlerën 9.000 € dhe kjo nëse ne jemi uzurpatorë dhe kemi 
lejuar të zhvillohen procedura prokurimit unë i bëj thirrje krimeve ekonomike qysh tash, se është vepër penale 
paraja publike me u investua në diçka që nuk është pronë publike. Kjo punë e ka një historiocitet, domethënë puna 
e atij lokali apo objekti. Është marrë një vendim që të largohet biblioteka e qytetit me një nguti marramendëse këtu 
kronologjikisht nuk e kanë shpjegua të gjithë akterët që është dashtë me e shpjegua, nuk kam qenë unë drejtor i 
kulturës për heqjen e bibliotekës nga ai vend, është votuar në bordin e drejtorëve të hiqet, meqenëse bordi i 
drejtorëve nuk merr vendime besoj se e dini z. kryetar, jo vetëm se është heq me një nguti marramendëse siç e ceka 
por madje është kontraktuar një kompani e PDK-së, nga ish drejtori i DKRS-së nuk e dimë se cilat procedura janë 
përdorë, prandaj duhet të hulumtojmë të dimë se cilat procedura janë përdorë në atë tender apo mini tender, e di se 
janë përdorur me 3 oferta për bartjen e atyre librave në bibliotekën e re. Kush negocioi dhe e mori me nguti heqjen 
e bibliotekës duhet ta dimë të gjithë publiku e gjithë Mitrovica.  

Unë si drejtor i Kadastrit, e kemi këtu edhe drejtorin e Kadastrit, dihet që nuk negocion drejtori për prona dhe 
rregullim të rrugëve përderisa është Kryetari i Komunës dhe Drejtori i urbanizmit ata të cilët negociojnë, nuk dua 
që ta mbrojë vetën e as të tjerët por drejtori i Kadastrit është thjeshtë një postier që e kryen një procedurë për arsye 
që momentin që përdoret prona ai duhet të japë nënshkrimin e vet. z. Kryetar Hamza, po besoj e keni parë këtë 
dokument, ju keni qenë ministër i financave ku është departamenti i tatimit në pronë, ai që e bën vlerësimin e 
pronave. Krejt në fund e kam obligim me u sqarua, komuna nuk shet prona, komuna nuk ka kod të shpronësimit, 
besoj e dini të gjithë, nëse veç e keni lexuar buxhetin është edhe drejtoresha e financave, nuk ka kod të 
shpronësimit komuna me shitë e madje gazetaria thotë hulumtim se si u shitë prona.  

Për gazetarin Behar Mustafa, që nga tash po e paralajmëroj për padinë në gjykatë për dy arsye, njëra prej tyre 
është për incizim të pa autorizuar të bisedës, për incizimin i një bisede nga gazetari domethënë duhet cekur dhe 
ditur se je në incizim që në fillim, sepse është vepër penale incizimi i pa autorizuar, dhe e dyta për shpifje dhe 
gënjeshtra për arsye sepse ka thënë nuk ka pranuar të dal para kamerave, ai e ka incizimin le ta lëshojë jam i 
gatshëm publikisht me e dëgjua ku unë i them se jam në punë në atë orar, por nga e premte deri të dielën jam i lirë 
dhe i gatshëm të dal para kamerave, për arsye se për diçka që ka letra i bie se absolut nuk kam fshehur asgjë.  

Gjithsesi dua ti pyes anëtarët  e kuvendit  këtu se çfarë kanë votuar në seancën e kaluar pra në seancën e kaluar 
kanë votuar listën e pronave me 53 prona dhe unë po i pyeti qysh sot a e dinë se ku janë ato prona dhe a e dinë se 
çka kanë votuar?  

Kryetari Bedri Hamza: Përshëndetje, atëherë meqenëse kemi pikat po përgjigjem në dy çështje. Sa i përket 
çështjes së parë, për ligjshmërinë e vendimeve të asamblesë komunale është përgjegjëse dhe është kompetencë e 
Ministrisë së pushtetit lokal, detyrat janë të ndara për secilin institucion,  pra drejtorët, kryetari, hetuesia, 
prokuroria, gjyqësia pra janë detyrat e ndara ne edhe me dashtë nuk mundemi me ndërhy, mundet dikush me e pas 
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një opinion personal mirëpo tjetër çka është se çfarë mendon kushdo këtu prej neve dhe tjetër çka është çka 
konstaton, çka thotë prokuroria, hetuesia dhe në fund gjyqësia. Këto janë çështje të organeve të rendit, të ligjit dhe 
të gjyqësorit. Çfarë jemi të obliguar, në shkresat zyrtare të institucioneve përgjegjëse, kompetente brenda fushë 
veprimtarisë së tyre me e përfundua punën tonë dhe me u përgjigj me dokumente të cilat ne i posedojmë, kjo është. 
Vetëvendosja është parti politike, PDK-ja është parti politike LDK-ja është parti politike, një kompani kushdo qoftë 
e ka emrin e kompanisë e ka numrin identifikues të kompanisë e ka pronarin. Unë jam kryetar i PDK-së por këtu 
jam kryetar i komunës, unë po të siguroj dhe garantoj që PDK-ja nuk ka kompani dhe nuk mundet me themelua 
kompani, kushdo qoftë që mundet në një mënyrë ose tjetër me qenë I përfshirë në çka do qoftë mban përgjegjësi 
individuale para ligjit, përgjegjësia është individuale e secilit prej neve. Unë e kuptoj pozicionin tënd, ti i jepe 
sqarimet e tua, ne i dëgjuam ato dhe secilin pjesën e vet të përgjegjësisë tash e kryen këtë punë. AKP-ja, a është ne 
menaxhimin e AKP-së apo nuk është këtë duhet dëshmuar me fakte, komuna a është pronare apo nuk është pronare 
duhet dëshmuar njësoj me fakte, shkëmbimi a është bërë në procedurë a janë shfletuar të gjithë hapat në procedurë 
është çështje e ligjshmërisë dhe unë besoj se kjo çështje është krejtësisht çështje legale e cila do të trajtohet dhe do 
të përmbyllet në mënyrë legale prej organeve kompetente secili Brenda përgjegjësisë së vet, për këtë çështje ishte 
kjo ajo që doja te thoja.  

Nëse më lejohet zonja Kryesuese, edhe një informatë desha ta japë se e ka ngritë si temë, me të drejtë zonja 
Bahtiri Ademi në seancën e kaluar. Kemi fol për borxhet e prapambetura edhe faturat e pa prezantuara ku unë po 
them vetëm 4-5 pozicione që realisht ne i kemi në pasqyre financiare të pa vërteta të pa sakta, kjo për shkak se 
obligimet dhe listën e obligimeve nuk e kemi paraqitë realen prandaj po i përmendi. Memorandumin e mirëkuptimit 
me MCC-në ai prodhon një obligim financiar për komunën dhe këto që po i them janë të dëshmuara një për një, 
janë letrat me nënshkrime, me Diakoninë - e njëjta situatë, dhe në fund sihariqi më i ri për fatin e keq të komunës 
me kompaninë “Bageri” janë afërsisht 620.000 € detyrime të pa paguara sipas dokumenteve të cilat vijnë në 
komunë, as nuk kanë qenë të prezantuara as të raportuara dhe punët janë kryer gjatë vitit të kaluar, ndërsa faturat 
kanë filluar me ardhur tash. Po flasim për 620.000 €, problemi është se, e para, nuk i kemi ato para, e dyta edhe me 
i pas nuk mundemi me i paguar për shkak se buxheti është aprovuar dhe nuk ka kod brenda buxhetit të komunës që 
të bëhet pagesa e atyre obligimeve. Nuk ka logjikë të përfundohen pagesat tani në muajin prill 2022 kur punimet 
kanë qenë dhe përfunduar në gusht, shtator 2021. Nëse janë plotësuar kushtet ligjore ekziston rreziku që kjo punë 
me u krye përmes procedurave përmbarimore, dhe sigurisht se kosto për komunën do të jetë më e lartë nëse pagesa 
e këtyre bëhet përmes pagesave të përmbarimit, e kisha si obligim ta diskutojnë këtë. Gjithashtu tash kam pranuar 
një draft të auditimit, neve si komunë na dëmton, jo vetëm që na dëmton në reputacionin si komunë, përveç se na 
paraqet shumë obligime ai mundet me kalua edhe situate ku do ketë efekte negative financiare për vitin e ardhshëm 
ku ndoshta ne nuk do mundemi as të kualifikohemi për grandin e performancës. Prandaj nëse ju e vlerësoni ne jemi 
të gatshëm në mënyrë të shkruar, të dokumentuar me i paraqitë këto çka i thash me, MCC jemi në proces nëse nuk 
na i marrin edhe e kisha kërkua ndihmën dhe mirëkuptimin e tyre sepse është edhe një problem tjetër sepse e kemi 
një pozicion që është financimi me projekte. Nëse ata në këtë rast nuk kanë mirëkuptim e siç po shihet nuk kanë, 
atëherë javën tjetër përmbaruesi merr diku më shumë se 1.200.000 € dhe kështu n’a e vështirëson situatën në 
pagesa tjera, nëse ata përfundojnë pagesat me MCC-në, me Bonevet-in, me Diakoninë është e menaxhueshme dhe i 
paguajmë këto obligime. Përveç se ngarkohemi financiarisht po qese nuk ndodhë pagesa prej Ministrisë së 
ambientit dhe planifikimit hapësinorë, çka unë kisha me qenë shumë mirënjohës dhe falënderues më ndodhë, por 
nuk po e shoh që po ndodhë, është afati i fundit nuk ka më, pra buxheti jonë është operativ dhe përmbaruesi vetëm i 
merr parat, a nëse nuk ndodhë problem tjetër është që unë dyshoj që ato mjete kanë me shku në suficit, për shkak se 
projekti teknik kontraktues ka qenë komuna e Mitrovicës, mjetet janë në kuadër të ministrisë së ambientit dhe 
planifikimit hapësinorë nëse nuk kryhen në kohë viti parat shkojnë në suficit edhe nuk mund të punohet asgjë, as 
shtratin e lumit Ibër e as në shtratin e lumit Sitnicë.  

Hysen Muzliukaj: Ishin dy pyetje të qarta që i bëra, se sa është qiraja e DKRS-së dhe cili është vendimi që 
qëndron DKRS-ja? 

Kryetari Bedri Hamza: Është çështje specifike, drejtoria përkatëse apo financat do ta dërgojnë përmes email se 
sa është qiraja dhe çdo përgjigje tjetër rreth pyetjes tënde. 

Faruk Mujka: Kryetar, për këtë që e përmende kemi mundur me diskutu edhe ne pikën - raporti financiar për 
këto të dhëna që i the, mirëpo këto që i theksove nuk po korrespondojnë me raportin financiar për 3 muaj edhe për 
obligime. Mu po më duket e çuditshme me pranu tash fatura prej “Bagerit” se ato ligjërisht duhet me u pranu nëse 
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bëhet ndonjë pranim teknik i tyre. unë nuk e di pse drejtorët po i pranojnë faturat tash, sepse janë të paligjshme sa 
po e kuptojë unë. Edhe këtu ka qenë një flamur kombëtar prej kur u themelua ky kuvend, çfarë ka ndodhë me të? 

Hysen Muzliukaj: Nuk po e shoh drejtoreshën e arsimit, kërkojë të futet si pikë e rendit të ditës, një informatë 
se dje i kemi pa emrat të konkursit që është zhvillu. Besoj që edhe aty ka punë për këto organe që po i thërrasim, 
këto organe kompetente.  

Kryetari Bedri Hamza: Zotëri Muzliukaj, e para unë pres që të finalizohet procesi, qytetarët i thërrasë me e 
shfrytëzua të drejtën e ankesës si të drejtë kushtetuese, kujtdo që ju ka shkel e drejta me e shfrytëzua këtë të drejtë. 
Ju e dini, unë nuk kam më shumë çfarë më ju thanë. Kryetari i komunës nuk është në komision, edhe asnjëherë, as 
kësaj radhe, as në të ardhmen me asnjë çmime nuk ka mundësi që unë ta lejoj vetën, mendojë se kam një përvojë të 
mjaftueshme mos me i tejkaluar kompetencat e mija, dhe nuk ka tejkalim të kompetencave. Kur ka tejkalim të 
kompetencave ka shkelje të ligjit. Unë uroj për me besua, bindja politike është e drejtë e secilit që kur do ndodhë, 
çfarë do ndodhë, çfarëdo konkursi, në cilën do fushë ka me pas njerëz të gjitha partive politike, por jo si parti, por si 
profesor i fizikës, si arsimtarë i kimisë, si arsimtarë i biologjisë, apo cilësdo fushë tjetër. Unë nuk jam kryetar që u 
shërben qytetarëve të një partie politike, unë kam obligim ndaj të gjithë qytetarëve të këtij qyteti, kanë votuar sipas 
bindjes të tyre të lirë, kush ka votuar Z. Bahtiri, ashtu ka pas të drejtë, ashtu ka besuar, kush më ka votuar mua i jam 
shumë mirënjohës dhe jam shumë falënderues, ashtu ka pas të drejtë, ashtu ka besuar. Prandaj, mos të lidhim 
çështjet e votimit, kush me kë ka qenë, megjithatë bëj përpjekje me i kuptuar, mirëpo nëse ka shkelje në procesin e 
rekrutimit, unë i inkurajoj qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e vet ligjore. Sa i përket kësaj çështje pasi që ende 
nuk është finalizua si proces mendojë që në seancën e radhës finalizohet gjithçka, vjen raporti ku asambleja ka të 
drejtën e plotë me diskutua për këtë çështje, kjo është çështje ligjore, nëse konstatohet shkelje ligjore, në procedurë 
ligjore e drejta e secilit ka me u respektua, edhe anëtari i LDK-së, edhe i Partisë së Drejtësisë, i AAK-së, i PDK-së 
edhe ai i asnjërës ka të drejtë me realizua të drejtën që e jep ligji, unë nuk mundem me e diskriminua dikë për 
përcaktim politik, nuk mundëm dhe nuk e bëj. Nuk ka me hup askush vendin e punës pse e ka një bindje politike, 
nuk ka me fitu dikush vendin e punës pse e ka një bindje politike, unë nuk kam pas marrëveshje politike, unë jam i 
zgjedhur me votën e qytetarëve, vota ka qenë e fshehtë, unë nuk e di se kush më ka votuar, unë e di për një numër, 
po përmbi 16.000 vota nuk e di, por ju jam shumë mirënjohës. Pasi të kryhen te gjitha procedurat edhe raportin do 
ta sjellim si pikë të rendit të ditës. Kështu z. Muzliukaj po të lutem, me pritë deri të përfundon procesi, a ka me pas 
ankesa, a kanë me qenë ankesa të drejta, qysh ka me u finalizua procesi, në seancën e radhës ne vijmë me raport për 
këtë proces. 

Hysen Muzliukaj: Unë propozova një rend të ditës të sjellin gjendjen këtu ku jemi, një informatë se si ka 
rrjedhë deri këtu procesi. 

Kryesuesja Vesa Broja: Meqenëse nuk ka të tjerë të lajmëruar për diskutim po procedojmë me miratimin e 
rendit të ditës. Kush është që të miratohet rendi i ditës, i propozuar? 

Rezultati i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi rendin e ditës. 
 

Pika 1 
Kryesuesja ftoi komisionin për verifikimin e mandateve, z. Mentor Vinarci, z. Jeton Zeneli dhe z. Muhamed 

Hoti që të verifikoj mandatin e z. Oltion Ahmeti. 
Kryesuesja pas verifikimin e mandatit nga ana e komisionit ftoi z. Oltion Ahmeti anëtarin e ri të Kuvendit të 

Komunës, i cili është emëruar anëtar i Kuvendit me vendim përkatës të KQZ-së për të dhënë betimin. 
Oltion Ahmeti: Unë, Oltion Ahmeti, 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. 
  

Pika 2 
Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
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Faruk Mujka: Sa i përket diskutimit tim lidhur me shtëpitë në Frashër kam vërejtje në procesverbal, diskutimit 
tim i ka humbur kuptimi, prandaj i njëjti të përmirësohet. 

Kryesuesja Vesa Broja: Po e marrim si vërejtje me gabim teknik të cilin e përmirësojmë. 
Rezultati i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi Procesverbalin nga mbledhja e kaluar 

me përmirësim sipas vërejtjes së e z. Faruk Mujka. 
 

Pika 3 
Kryesuesja hap diskutimin. 
Hysen Muzliukaj: Këtu po shkruan dinamika e Planit të punës së Kuvendit të Komunës dhe të realizohet në 

bazë të orarit të mbledhjeve. Për cilën dinamikë po flasim? Krejt çka ne kemi pare janë 7-8 rreshta. Drejtorët kanë 
filluar shumë shpejtë me u lodh nga puna sepse shumë pak prej tyre paskan dërguar planet e tyre të punës për 
Kuvend, dhe besoj që kjo nuk është aspak në rregull. 

Kryesuesja Vesa Broja: z. Muzliukaj ju lutem nëse keni ndonjë propozim konkret, jeni të mirëseardhur të 
propozoni. 

Kryetari Bedri Hamza: z. Muzliukaj sot po flasim për Planin e punës të Kuvendit të Komunës dhe te ky plan 
nuk duhet që kryetari i komunës dhe ekzekutivi të ndikojnë. A është diskutuar këtu plani i punës të kryetarit? 
Pjesën tjetër me shumë sportivitet po e pranoj, sepse unë zakonisht i dëgjoj njerëzit dhe marr këshilla kur janë me 
vend. Ne duhet të ruajmë nivelin e seriozitetit të këtij institucioni, ju e dini shumë mirë që nuk është hera e parë që 
unë jam pjesë e një institucioni, dhe ne e dimë edhe përgatitjen e një seance, edhe kush ka të drejtë me propozuar 
pika të rendit të ditës dhe çështjet e tjera. Ekzekutivi, kryetari i komunës i ka kompetencat e veta, dhe duhet të 
veproj brenda tyre. Kuvendi gjithashtu i ka kompetencat e veta. Prandaj, sa i përket diskutimeve për Planin e punës 
së Kuvendit, Ekzekutivi i ka përgjegjësitë e veta, është në autoritetin e Kuvendit a e ndryshon, a e plotëson, a e 
kthen mbrapa, krejt këto janë të drejta të Kuvendit të cilat unë i vlerësoj dhe respektoj. 

Shkëlqim Ibrahimi: U përmend një rresht te dinamika e planit të punës. Kjo ka pas për qëllim që përveç atyre 
rreshtave që janë paraqitur këtu, të shtohen edhe të tjera. Përndryshe, nëse keni kaq vullnet që të shtohen aktivitete 
dhe Plani i punës të bëhet më voluminoz, atëherë jeni i mirëseardhur. Mirëpo mënyra qysh ne e kemi pranuar 
mandatin na e ka pamundësua më shtua më shumë kërkesa për ekzekutiv. 

Kryetari Bedri Hamza: Kur do të ndodh dhe a do të ndodh shkëmbimi i pronave, kjo nuk dihet dhe mbetet të 
shihet në proces. Ne mund të dimë vetëm se kur do të sjellim raport financiar, apo buxhetin, që është çështje tjetër. 

Vesel Neziri: Unë po e shoh se ne si komision për këtë Plan të punës së Kuvendit është dashur të merremi 
vetëm me anën ligjore pra cilat pika i parasheh ligji qe duhet të vijnë në Kuvend. Kemi kërkuar nga ekzekutivi dhe 
Kryetari i Komunës në qoftë se kanë diçka për të shtuar në këtë plan, atëherë të i sjellin ato propozime. Pastaj Plani 
ka shkuar edhe në diskutim publik, nuk ka pas asnjë vërejtje apo kërkesa. Në fund kemi thënë që për çdo paqartësi 
që ekzekutivi ka, mund të plotësoj pikat edhe në Kuvend.  

Kryesuesja Vesa Broja: Komisioni pas seancës të Komitetit për Politikë dhe Financa e ka mbajtur edhe një 
mbledhje përfundimtare ku i ka shqyrtuar edhe propozimet të cilat na kanë ardhur nga komiteti disa prej tyre që 
janë konsideruar të arsyeshme janë marr parasysh. Në këtë mënyrë ju keni pranuar planin e punës sipas këtyre 
kërkesave. 

Meqenëse nuk ka të tjerë të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Planin e Punës së Kuvendit për 
vitin 2022. 

Rezultati i votimit  28 - për, 0 - kundër dhe 1 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Planin e punës së Kuvendit për vitin 2022. 
 

Pika 4  
Kryesuesja hap diskutimin. 
Hysen  Muzliukaj: Drejtor, të përgëzoj për punën dhe kontributin të cilin e kishit dhënë. me sa po e shoh nga 

2021 - 2025 e keni bërë 2022 – 2026, dhe është ndryshuar emri i kryetarit nga Agim Bahtiri në Bedri Hamza, këto 
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janë dy ndryshime më të mëdha dhe të vetmet që unë pash në këtë Plan. Po mendoj që është herët me ja nisë 6 
muajt e parë vetëm kopje të dokumenteve, çka të presim ne në vazhdimësi nga ju. Unë jam e vetëdijshëm që as 
Kryetari nuk e ka parë këtë plan sepse asnjëherë nuk do të lejonte që të vinte kështu krejtësisht kopje në Kuvend. 

Faruk Mujka: I njëjti plan ka qenë në këtë Kuvend para 6-7 muajsh dhe të gjithë asamblistët e PDK-së e kanë 
quajtur si Plan që nuk është i mirë. Mirëpo i njëjti plan është sjell sot nga ju tek ne dhe nuk po mund ta dimë se a 
është Plan i mirë apo jo. 

Elidiana Budini Haziri: Në mandatin e kaluar i njëjti plan nuk është miratuar në Kuvend, ne nuk e kemi 
aprovuar, i njëjti plan i punës ka ardhur në seancën e kaluar dhe prapë po vjen sot. Unë thjesht e kam edhe një 
pyetje, a ka pasur takim të drejtorit me menaxhmentin e “Unitetit”? nëse po, a ka konkluzione dhe a mundet ky plan 
të zbatohet nëse jo, pse nuk ka pas takim? 

Kryetari Bedri Hamza: Sa i përket çështjes së trajtimit të mbeturinave, unë shpejt do të vij me një Rregullore, e 
cila do ta ndryshonte situatën aktuale, sepse diçka që ka qenë e mirë para 5 viteve, nuk do të thotë që është e mirë 
sot. Është marrë vendim këtu në asamble që inkasimi i obligimeve për ekonomitë familjare të kalohet në Komunë. 
Për atë kohë nuk po dua më hy në diskutim, sot Kompania publike “Uniteti” i merr nga 3€ nga Komuna për 
ekonomitë familjare, ndërsa çmimi është 4.40. D.m.th merr 1.4€ më pak nga një ekonomi familjare, ndërsa te 
komuna ndodhin tri gjëra negative, e para këto të hyra trajtohen si të hyra vetanake të Komunës, që në fakt nuk janë 
të tilla por janë të hyra të dedikuara, për shkak se te ne në kontabilitet paraqiten si hyrje dhe dalje. Pra edhe e zëmë 
hapësirën sepse Ministria e Financave thotë se ju i keni 2.3 milion € të hyrave vetanake dhe ke të drejtë të i 
shpërndash në projekte, nëse ke tejkalim të të hyrës është një procedurë tjetër. E dyta, nëse shikojmë se sa 
grumbullojmë të hyra ne si Komunë, dhe sa kemi obligim me Rregullore t’i paguhen Ndërmarrjes publike 
“Uniteti”, ne kemi një diskrepancë sepse ne më shumë paguajmë për këto të hyra sesa që inkasojmë. Dhe e treta, 
neve shpeshherë na ndodhë në raportet e auditorit të na shkruhet se kemi llogari të arktushme të pa inkasuara, dhe 
nganjëherë i paraqesim pasqyrat financiare dhe obligimet për shërbimet publike më të vjetra se një vit. Mirëpo nëse 
i referohemi ligjit për marrëdhënie detyrimore ne e dimë që ato brenda një viti parashkruhen. Prandaj ne e kemi 
zgjatë marrëveshjen edhe për 3 muaj për me e krijua një periudhë tranzitore dhe me e sjell në asamble. Asambleja 
me vendos me votat e tyre që këto të hyra dhe menaxhimi i të hyrave të i kthehet ndërmarrjes. E njëjta inkason 
mjete, dhe nëse është efikase inkason jo nga 3€ por nga 4.40€ dhe ne si Komunë e furnizojmë ndërmarrjen më të 
gjitha evidencat i kemi në posedim. 

Elidiana Budini Haziri: Nëse mendoni se ka një diskrepancë të të hyrave vetanake, atëherë është e nevojshme 
një ri-konstruktim i punës së menaxhimit të mbeturinave. Herën e kaluar është thënë se njëri ndër akterët që e ka 
krijuar Planin ka qenë edhe menaxhmenti i “Unitetit”, dhe këtu e kemi parë publikisht që ata nuk kanë qenë të 
përfshirë. 

Faruk Mujka: Kjo pagesa që bëhet në Komunë e ka një historik dhe ka pas një nevojë të tillë që të sjellët një 
stabilitet financiar, dhe mos me i pa punëtorët e “Unitetit” duke ardhur në Komunë me ankesat që nuk kanë marr 
paga për periudha të gjata. Rregullorja që po pretendohet me ardhë, a do të jetë në përputhje me Planin të cilin ne 
do t’a votojmë sot, nëse jo, mos ta votojmë planin sot, mirëpo të votohen si pako me Rregullore. 

Kryetari Bedri Hamza: z. Mujka me shumë të drejtë e tha këtë, mirëpo edhe sot qëndroj pranë mendimit që për 
atë kohë kjo ka qenë vendimi i drejtë, ndërsa sot kompania “Uniteti” ka arritur me pas një konsolidim, çfarëdo 
ndryshimi që mund të ketë Rregullorja në plan, normal që do të sillen të dyja bashkë dhe të njëjtat do të 
harmonizohen. 

Vesel Neziri: Rrethanat që e kanë sjell situatën në këtë gjendje, ata që kanë qenë prezent atëherë e din, sepse ka 
qenë e domosdoshme ti kthehet dinjiteti i kompanisë. Ka qenë ndoshta e padrejtë, sepse është bërë një kushtëzim 
për qytetarët, mirëpo kjo ka dhënë rezultat. 

Kushtrim Zeneli: Plani i menaxhimitështë bërë duke u bazuar edhe në një shpërndarje të popullsisë së 
vendbanimeve dhe kështu që është mirë me e shikua atë tabelë dhe më e bë një plan tjetër sepse tabela në fjalë ka 
shumë të dhëna të pasakta, po e shoh që Drejtoria e Mjedisit në bashkëpunim me GIZ-in kanë ndërmarrë një 
iniciativë shumë të mirë për shpërndarjen e komposterëve nëpër zonat rurale dhe në Qendër të Qytetit, por ajo çka 
unë propozoj që të merret parasysh është që shumica e personave që marrin komposter nuk e dinë se për çka 
përdoret. Kështu propozoj që para shpërndarjes së tyre të bëhet një fushatë vetëdijësuese. 

Egzon Sadiku: Sa i përket numrit të banorëve të fshatrave ne jemi bazuar në të dhënat e Agjensionit Statistikor 
të Kosovës, pra janë vlera zyrtare. Kurse sa i përket kompusterëve, dje kemi pas një takim me GIZ-in ku kanë 
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shpreh dëshirë që edhe ata të na ndihmojnë në këtë drejtim dhe vetëdijesim. Sa i përket z. Muzliukaj, shpresoj që 
edhe punën praktike të ma vlerësoni pas një kohe, mirëpo në aspektin pozitiv. 

Meqenëse nuk ka të tjerë të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Planin Komunal për menaxhim të 
mbeturinave për vitin 2022-2026. 

Rezultati i votimit  26 - për, 0 - kundër dhe 2 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Planin Komunal për menaxhim të mbeturinave për vitin 2022-2026. 
 

Pika 5 
Kryesuesja hap diskutimin. 
Florina Çitaku: Paraprakisht kam një vërejtje në lidhje me materialet, në përgjithësi që po na vinë ne kuvend. 

Është mirë që të keni kujdes. Unë e di që ana përmbajtjesore është e rëndësishme më shumë, por nuk duhet 
tejkaluar edhe ajo strukturore, të vijnë të redaktuara dhe të ketë kujdes për gabimet teknike. 

Pavarësisht vështirësive që po hasin ekzekutivi i komunës, kjo për shkak të gjendjes të cilën e kanë gjetur nëpër 
drejtorit e ku ata drejtojnë, ne vërejmë disa hapa pozitiv që janë në drejtim të përmirësimit të disa parametrave 
financiare. Them kështu duke u bazuar në raportin financiar në të cilin vërejmë se kemi rritje të dukshme të 
inkasimit të të hyrave vetanake. Kjo është arritur nga, pothuajse, çdo dikaster i komunës, duke mos bërë asnjë 
përjashtim favorizim në kryerjen e detyrave. 

Komuna jonë, në tremujorin e parë të këtij viti në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka realizuar 
rreth 27 % të hyra më shumë, e kemi të paraqitur edhe në fq 4 në tabelën nr 1. Realizim pozitiv i të hyrave vetanake 
do të thotë që do të ketë më tepër investime që do ta përmirësojnë mirëqenien e qytetareve.  

Inspekcioni, Drejtori që duhet vlerësuar maksimalisht, po bën hapa pozitiv duke vënë rend dhe siguri në qytet. 
Koha e praktikave jolegale shihet se ka përfunduar, Vetëm për këtë tremujor, kjo drejtori ka arritur taq realizojë 
planin vjetor të të hyrave për 44%.  

 Pyetja e parë, Drejtore e financave, obligimet e papaguara (borxhet) me 31.12.2021 i keni 2.1 milion (në tab. 
8) ndërsa ne tabelën nr 9, në tremujorin e parë të vitin 2022, përkatësisht periudhën janar-mars, i keni 2.4 milion, 
d.m.th 300.000 € me shumë. Pse? Çka ka ndodhur që janë rritur obligimet, që realisht, personalisht unë kam pritur, 
dhe do të duhej të uleshin, në kushte normale. 

Faruk Mujka: E kemi analizuar këtë Raport, dhe siç tha edhe kolegia është vërejtur rritja e të hyrave vetanake 
për 145.000 € për dallim nga viti i kaluar. Mirëpo, siç do të thoshte kolegu Fadil Veseli, me këtë trend ju nuk do të 
mund të arrini targetin e planifikuar vjetor për inkasim. Rritjet më substanciale janë te urbanizimi, lejet ndërtimore. 
Në faqen 4 të të hyrat vetanake dhe në faqen 8 të shpalosja e buxhetit shkruan se për vitin 2022 2.525.766 €, ndërsa 
në faqen 7 në tabelën numër 3, për vitin 2022 shkruan 2.335.857€. Unë mendoj që duhet të jetë 2.500.000 në të dyja 
rastet, sepse është e planifikuara për vitin 2022. Kjo besoj duhet të rregullohet. Pastaj tek ekzekutimi i buxhetit, te 
pjesa tabelare 90.6 është pjesëmarrja e pagave dhe mëditjeve. Tash është interesant kur është bërë kjo pjesa grafike, 
ku thuhet se pagat marrin pjesë me 49.06%. Pra, 90% në tabelë dhe 49% në grafikon, në këtë mënyrë këto nuk 
korrespondojnë aspak me njëra tjetrën. Te obligimet e papaguara, kolegia tha se prej 31.12 deri me 31.03 është një 
rritje prej 300.000 €, unë e pash se pjesa më e madhe është se janë paguar borxhet ndërmjet përmbaruesit, ku prej 
36 rasteve në total, 34 prej tyre ishin për arsim dhe QKMF, d.m.th janë pagat. Mirëpo, mu duk interesant që me 31 
tetor kjo ka qenë 2.40.000 €, me 31 dhjetor janë 2.100.000 €, dhe me 31 Mars janë 2.456.000 €, plus në këtë të 
fundit nuk janë të përfshira edhe 1.100.000 € të të hyrave vetanake, pra nuk janë ato borxhet astronomike të cilat 
janë pretenduar. Kompanitë të cilat u përmenden Diakonia, MSS dhe Bonevet, sa i përket Diakonisë, 3 vite kam 
kërkuar dhe asnjëherë nuk kam arritur të gjej një dokument për fermën që i është siguruar në Frashër. Kështu që, 
edhe kur kanë ardhur me kërkesën për të vazhduar kontratën, unë nuk kam arritur të bëjë diçka të tillë, sepse nuk 
kam pas kontratë. Këto pagesat vjetore që i kanë ata, për dy vitet e fundit nuk ka pas asnjë raport financiar se çfarë 
kanë bërë me ato mjete që janë dhënë më herët. Prandaj, edhe ju e dini që pagesa bëhet në momentin që kemi raport 
financiar për mjetet e shpenzuara, mirëpo nëse as pala tjetër nuk e ka sjellë raportin atëherë pa raport nuk jemi të 
obligueshëm të i paguajmë. Sa i përket Bonevet dhe MSS, këto janë projekte që janë vonuar, për këtë arsye edhe 
pagesat mbesin pa u ekzekutuar. Ndërsa siç thash tek përmbarimi 335.000 €. 100.000 € kan qenë për vitin e kaluar 
tani janë 300.000 €, ky borxh nuk është as i Bedri Hamzes as i Agim Bahtirit por është ai borxhi i njohur i 
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marrëveshjeve atëherë për paga dhe mëditje të stafit të arsimit pagat shtesë. Të gjitha lëndet përmbarimore që i kam 
shikuar 34-36 të gjitha janë për arsimin dhe QKMF-në. 

Kryetari Bedri Hamza: Raportimi i obligimeve financiare të Komunës së Mitrovicës ka qenë i pasaktë, për 
shkak se nuk kanë qenë të përfshira të gjitha obligimet. Edhe sot kur po flasim, mbi bazën e fakteve dhe 
dokumenteve të reja, obligimet financiare të Komunës mund të jenë dhe janë më të larta. Ne mund të themi një 
kompani e caktuar që i ke vonuar faturat, mirëpo ne nuk mund të paragjykojmë vendimin e organeve përgjegjëse të 
drejtësisë qysh merren vendimet dhe në favor të kujt. Ka pretendime të bazuara që kompanitë e caktuara kanë kryer 
punë dhe kanë nënshkrime, por që janë përtej kësaj që po flasim. Sa i përket trendit të të hyrave, unë them që vitin e 
kaluar Komuna e Mitrovicës ka pasur një performancë të mirë të të hyrave, dhe ka pas një tejkalim të të hyrave me 
atë që është planifikuar. Nëse viti i kaluar ka qenë i mirë, dhe ky vit vazhdon me qenë shumë më mirë, atëherë kjo 
është mirë për komunën tonë. Te shpenzimi i buxhetit, ne kemi aprovuar buxhetin me vonesë, kemi operuar me 
1/12 për tre muajt e parë të vitit. Buxheti i ri i aprovuar ka filluar implementimin në prill 2022, atëherë edhe kanë 
filluar pagesat sidomos me detyrimet e prapambetura që kemi pas ndaj furnitorëve të caktuar, si: obligimet ndaj 
“Unitetit”, “Ujësjellësit”, obligimet për rrymë, obligimet ndaj Bashkësisë Islame, si dhe obligimet ndaj operatorëve 
të tjerë. Mund të përballemi me një situatë kur nuk kemi mjete të mjaftueshme për të kryer detyrimet e 
prapambetura, dhe për të kryer punë që janë të nevojshme për qytetin e Mitrovicës. Prandaj, me mirësjellje kërkoj 
nga z. Mujka si shef i grupit parlamentar që me tentua të ndikojë pozitivisht që Ministria e Ambientit dhe 
Planifikimit Hapësinor të kryej obligimet që ka në raport me Memorandumin e Mirëkuptimit, në të kundërtën 
mjetet do të na ekzekutohen javën tjetër prej buxhetit të Komunës. Por, mundet me na prodhua situata që me pas 
mungesë të mjeteve, me pas obligime financiarë të prapambetura, dhe në pozicione të caktuara të teprojnë mjete, 
dhe ndodh nëse nuk ka dinamikë që i zhvillojmë procedurat e prokurimit. Kemi probleme edhe me çështjen e 
hapjes së rrugëve sidomos për rrugët “Lah Nimani” dhe “Evlia Qelebia”, dhe probleme të tjera. Komuna e 
Mitrovicës ka mungesë të pronave publike dhe prandaj ka problem të ndërtoj objektet bazike, si ato të arsimit, 
shëndetësisë, etj. Urdhrat përmbarimor që presin për kompanitë: “Lirigzoni”, “Euro-ndërtimi”, “Haxha Com”, një 
kontest i humbur gjyqësor me kompaninë “Agroni”, e disa të tjera, ata tek priten të ekzekutohen javën e ardhshme. 
Gjë që do të ndikojë menjëherë në gjendjen e shpenzimit të buxhetit të Komunës së Mitrovicës. 

Hysen Muzliukaj: Në faqe 9, ekzekutimi i buxhetit për periudhën Janar-Mars 2022, të kategoria numër 4 
subvencione dhe transfere. Ekzekutimi Janar-Mars 2021 është 74.013 €, alokimi i buxhetit Janar-Mars 2022 11.416 
€, ekzekutimi Janar-Mars 2022 është 0.0, d.m.th këtë 11.000 € dihet që ka borxhe të Covidit, pse nuk i keni 
shfrytëzuar për pagesë dhe ka mbetur pa u shfrytëzuar. Pastaj, kur dalim në pjesët e fundit, a më tregoni se si keni 
arritur në këtë konstatim që 74 dhe 00 bëjnë 0.0%. Në faqe 23, në fillim e keni gabuar gjendjen e obligimeve të 
papaguara 31.12.2022, ju lutem të përmirësohet ky gabim teknik. Sipas këtij raporti po konstatoni që detyrime 
kontigjente Komuna e Mitrovicës i ka 2.100.000 €, po konstatoni që detyrime kontigjente kjo është saktësia e 
borxhit real. Ato lëndë që janë në Gjykata, nuk mund të i parashikojmë asnjë se kur kryhen apo si. Po ashtu, nga 
ana ligjore, është një vendim i nënshkruar nga ekzekutivi i kaluar, që kur të kalohet afati prej 30 ditësh mos të 
pranohet asnjë faturë. Nuk e di se a jeni duke e zbatuar këtë vendim. E pash që në këtë raport nuk janë futur 
shpenzimet për mirëmbajtjen dimërore. Me siguri do të vij si pikë e veçantë muajin tjetër. Mua po më intereson si 
informatë, sa janë shpenzimet për mirëmbajtjen rrugore dimërore në qytet dhe fshatra? Me cilët operatorë dhe me 
çfarë kontrate janë realizuar punimet për pastrimin e borës në teren? Po më intereson krahasimi për mirëmbajtjen 
rrugore nga viti 2020-2021 me 2021-2022, sa është ndryshimi?. Me aq sa jam i informuar, është përdorur një 
kontratë për pastrimin e borës, sidomos për Shalën e Bajgores, një kontratë për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. 
Për arsye se jam goxha i informuar se nënkontraktorët dhe sa kemi qenë ne në ekzekutiv e kanë përmbushë atë 
pjesën e 40%, që i bie se, nëse e keni përdor këtë kontratë po ju them se keni bërë shkelje sepse bora nuk është 
fatkeqësi natyrore, por fenomen natyror që parashikohet. 

Kryetari Bedri Hamza: z. Muzliukaj, së pari kur flet për borxhet duhet të jeni shumë i sakët, i keni katër 
kategori të borxheve, edhe ju jeni pjesë e asaj. E para janë borxhet e faturave në fioka të drejtorisë së financave, dhe 
janë pjesë e qeverisjes së kaluar; e dyta janë urdhrat përmbarimor që keni nënshkruar kontrata përtej 
disponueshmërisë së mjeteve rreth 1.500.000€ që presin në departamentin e Thesarit në MF; së treti është pozicioni 
për ato çështje që janë në proces, Komuna e Mitrovicës ka pas edhe marrëveshje dërgoni lëndët te përmbaruesi, për 
pagesa të dyfishta; dhe pozicioni i katërt është faturat dhe pretendimet që vinë në Komunën e Mitrovicës, e të cilën 
unë nuk mund ta paragjykoj se nuk jam unë organ që merr vendim. Dhe kur e merr në total, pasi po përmend 
detyrimet kontigjente, nëse po flasim për standardet ndërkombëtarë të raportimit financiar, atëherë je i detyruar që 
këto të i marrësh në konsideratë, sepse janë fakte të pamohueshme. Nëse flasim për mirëmbajtjen e rrugëve, nëse e 
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keni tejkalua kontratën në aspektin financiar, çka është dashtë me ndodhë. Unë nuk jam ithtar që të merrem me 
çështjet e të kaluarës. Kur flasim për detyrimet, me qenë vetëm 2.100.00 €, unë do të isha njeriu më i lumtur, 
mirëpo nuk është ashtu gjendja. Të dhënat e sakta janë këto që unë sot po i paraqes para jush. 

Hysen Muzliukaj: z. Kryetar, unë po flas vetëm me këtë dokument që më është sjell nga drejtoria e financave. 
Ju e dini që deklarimi i rrejshëm është vepër penale, mirëpo ne duhet të kemi pasqyrë të saktë. 

Vesel Neziri: Unë mendova që pas fjalimit të Kryetarit për Memorandumin e Bashkëpunimit, e për të cilin 
kemi kohë vetëm 1 jave, prandaj z. Hysen nëse jeni për qytetarët e keni subjektin e njëjtë politik, shfrytëzoje 
mundësinë dhe ndiko të Ministria, sepse në të kundërtën kanë me pësuar qytetarët e Mitrovicës. Pastaj, shqetësimi 
tjetër për mua janë faturat e vonuara që kanë mbetur në sirtarin e drejtorisë së financave. 

Naser Muja: Nëse kompania i ka vendimet, dhe punimet kanë vazhduar e nuk janë ndërpre deri në vitin e ri, 
dhe i ka raportet e menaxherit, dhe ato janë të rregullta, pse nuk janë dorëzuar deri sot? Është bërë një lëshim tek 
planifikimi kur është bërë, por Projekt menaxheri është dashtë të përcjell gjendjen se pse nuk janë dorëzuar faturat 
punët me siguri janë përfunduar para vitit të ri, por jam mese i bindur se madje edhe disa rrugë në Vaganicë janë 
punuar edhe pas vitit të ri. 

 Drejtoresha Igballe Islami: E nderuar znj. Florina, me vend i ngrite një shqetësim për këto obligime që kanë 
vazhduar me u rritë përkundër që kanë kaluar prej periudhës dhjetor, dhe tash janar-mars, ky është pikërisht 
shqetësim edhe i imi si drejtoreshë dhe i gjithë ekzekutivit, mirëpo kjo ka ndodhë për shkak të faturave, sepse dihet 
që një faturë bëhet obligim në momentin që protokollohet, ne nuk mund të raportojmë diçka që nuk është e 
protokolluar. Kështu që në muajin janar kanë filluar të dalin ato fatura nga sirtarët, siç është rasti të drejtoria e 
urbanizmit te kontrata për furnizim me material ndërtimor, ka ardhur si faturë në vlerë prej afër 50.000 €, gjatë 
dëgjimeve buxhetore, projekt menaxheri thotë se nuk është vetëm kjo faturë, por pritet të vijnë edhe fatura të tjera. 
Pse janë fsheh faturat, apo pse nuk janë pranuar, ne nuk mund ta dimë, dhe ne si ekzekutiv tash kemi më së paku faj 
në këtë, e më së shumti fajtor janë ata që i kanë fsheh të njëjtat dhe pretendojnë që prapë duhet të paguhen. Z. 
Muzliukaj, përgjigjen për mirëmbajtjen rrugore dimërore do të jua kthej me shkrim. Kisha pas dëshirë të ndalem te 
diskutimi i asambleistit Naser Muja. I nderuar, këto fatura, po e kanë raportin e menaxherit të kontratës, e kanë 
edhe raportin e organit mbikëqyrës për punët të cilat janë kryer nga marsi 2021, dhe unë tash po ju bëjë juve një 
pyetje se pse faturat nuk kanë ardhur më kohë, mirëpo të njëjtat kanë ardhur në periudhën Prill 2022. Projekt 
menaxheri asnjëherë nuk e ka deklaruar që kemi këtë obligim, as në momentin kur është planifikuar buxheti, 
mirëpo jemi njoftuar tash në prill 2022. U përmend edhe Rregullorja për qarkullimin e dokumentacionit financiar, 
përmendet 30 ditë për tu paguar, dhe 30 ditë për tu protokoluar, mirëpo i njëjti vendim është nënshkruar nga ish-
kryetari në vitin 2019, dhe të njëjtin vendim e ka shkel i njëjti ish-kryetar me një tjetër vendim që faturat e 
drejtorisë për shërbime publike dhe infrastrukturë të ekzekutohen me një organ mbikëqyrës. Arsyet i dinë vetëm ata 
që i kanë përpiluar. Meqenëse drejtori i drejtorisë për shërbime publike dhe infrastrukturë, organin mbikëqyrës e ka 
emëruar me një vendim, përkundër rregullorja financiare e parasheh që të jenë 3 anëtarë. Sa i përket faturave të 
”Bagerit”, po unë mendoj që dikush tjetër duhet të merret më këto fatura, dhe një organ kompetent të shqyrtoj se 
pse këto fatura nuk janë sjell me kohë në drejtorinë për financa. 

Naser Muja: Pse faturat nuk janë sjell deri sot, unë këtë përgjigje nuk e di. Por, ju përcjellni legjislacionin në 
fuqi, dhe nëse ai nuk i ka sjell me kohë, pranoni faturat, por organi mbikëqyrës dhe projekt menaxheri kanë qenë të 
obliguar që me kohë të i dërgojnë faturat. 

Kryesuesja thekson se Raporti nuk votohet atëherë kalojmë në pikën e radhës. 
 

 
Mbledhja përfundoi punimet në ora 13:25 min. 
   
 
Mitrovicë                         Procesmbajtës:                                        Kryesuesja e Kuvendit 
29.04.2022                        _______________                                    ________________ 
     Afërdita MAXHUNI                              Vesa BROJA  
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Elvis Feka

Nga: Zenel Citaku
Dërguar: Friday, May 20, 2022 11:27 AM
Për: Elvis Feka
Cc: Igballe Islami; Adem Fazliu
Tema: RE: Përcaktimi i kostos financiare për Draft- Rregulloren për Organizimin, 

Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës Komunale 

I nderuar, 
 
Nr Drejtoria  Sektori Shef Zyrtare Paga Totali

1 Ekonomi, Zhvillim, Turizem  

Ekonomi dhe Turizem 1x7.5 koeficient 3x7    1,365.00      1,365.00 

Zhvillimi        
                
    

Integrime Evropiane       
                
    

2   
Sektori I Banimit 1x7.5 koeficient 2x7       910.00          910.00 
Sektori I Legalizimit 1x7.5 koeficient 2x7    1,395.00      1,395.00 

3   Planifikim, Plane dhe Programe  1x7.5 koeficient 2x7    1,395.00      1,395.00 
4   Zhvillimi Ekonomik         
5   Integrime Evropiane         

6   
Inspeksioni Sanitar dhe Veterinar          
Çeshtjet juridike         

7 Prokurimit            
TOTALI     5,065.00 

 
 
Nga llogaritja qe e kemi bere rezulton qe ndikimi vjetor financiar i kesaj Rregullorje ne Buxhetin e Komunes 
eshte 5,065 euro. 
 
Drejtoria per Buxhet dhe Financa zotohet se keto ndyshime qe jane paraqite do t`i planifikoje ne kuader te 
Buxhetit per vitin fiscal 2023. 
 
Sqarim: Numrin e zyrtarve ne Sektor e kemi percaktuar se bashku ne takime ndersa perllogaritja e pagave 
eshte bere duke mos e perfshire pervojen e punes e cila ndikon por aktulisht nuk kemi informata. 
 
 
Me respekt, 
ZC 
 

From: Elvis Feka  
Sent: Friday, May 20, 2022 10:00 AM 
To: Zenel Citaku; Igballe Islami 
Subject: Fwd: Përcaktimi i kostos financiare për Draft- Rregulloren për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 
Administratës Komunale  
 
 
 
Dr. Elvis Feka 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit | Director of the Procurement Directorate 
  
Komuna e Mitrovicës së Jugut | Municipality of South Mitrovica 
Rr./ Str. "Bedri Gjina" Mitrovicë / Mitrovica 
Republika e Kosovës / Republic of Kosovo 
  
Tel: 
Mob: +383 (0)49 861 361 
  
Kjo shkresë elektronike është e besueshme dhe e paraparë për përdorim vetëm nga ata që u është adresuar. 
Nëse gabimisht e keni pranuar këtë shkresë elektronike, ju lutemi fshijeni ose na informoni me telefon apo 
shkresë elektronike kthyese. 

From: Elvis Feka <elvis.feka@rks-gov.net> 
Sent: Thursday, April 28, 2022 3:39:46 PM 
To: Adem Fazliu <Adem.Fazliu@rks-gov.net> 
Subject: Përcaktimi i kostos financiare për Draft- Rregulloren për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 
Administratës Komunale  
  
I nderuar z.Fazliu, 
  
Bazuar në vendimin nr.01-020/04-0028020/22 të datës 23.03.2022 është formuar Komisioni për  hartimin 
e Draft-Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve të Administratës 
Komunale. 
  
Në cilësinë e kryetarit të këtij komisioni, në respektim të Rregullores Nr. 02/2012, për procedurën e 
hartimit dhe publikimin e akteve të Komunës, neni 14, po ju dërgoj Draft- Rregulloren për Organizimin, 
Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës Komunale për përcaktimin e kostos financiare të draft 
rregullores së propozuar për së paku tre vitet e ardhshme. 
  
Me qëllim të lehtësimit të analizës tuaj, kam përgatitur një dokument me ndryshimet e bëra. Përcaktimi i 
kostos financiare rekomandojmë që ta dërgoni me se largu deri me datë 05.05.2022 në ora 16:00. Jemi në 
dispozicion të sqarimit të ndryshimeve të bëra në një takim të përbashkët me juve. 
  
Nga analiza jone konstatojmë që: 
2 Sektorë janë bartur si sektorë ne drejtori te tjera 
3 Sektorë janë larguar  
3 Sektorë janë shtuar 
2 Sektorë kane kaluar si zyra ne kabinet 
  
P.S: Drafti i bashkangjitur nuk ka kaluar në fazën e lektorimit deri ne finalizim dhe rrjedhimisht mund të ketë gabime 
teknike. 
  
Me respekt, 
  
Elvis Feka, PhD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit | Director of the Procurement Directorate 
  
Komuna e Mitrovicës së Jugut | Municipality of Mitrovica South 
Rr./ Str. "Bedri Gjina" Mitrovicë / Mitrovica 
Republika e Kosovës / Republic of Kosovo 
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Tel: 
Mob: +383 (0)46 55 55 66 
  
Kjo shkresë elektronike është e besueshme dhe e paraparë për përdorim vetëm nga ata që u është adresuar. 
Nëse gabimisht e keni pranuar këtë shkresë elektronike, ju lutemi fshijeni ose na informoni me telefon apo 
shkresë elektronike kthyese. 
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Elvis Feka

Nga: Elvis Feka
Dërguar: Friday, May 20, 2022 8:26 AM
Për: Lulzim Hajra
Tema: RE: Drafti - Final i Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 

Organeve Komunale

I nderuar z.Hajra, 
 
Ju faleminderit për komentet e juaja ne lidhje me draftin final të Rregullores për Organizimin Kompetencat 
dhe Përgjegjësitë e Organeve Komunale. 
 
Sa i përket komenteve për nenin 91 dhe 94 jam dakord të plotësohet sipas rekomandimeve të juaja, ndërsa 
për nenin 25 dhe 40 të kësaj rregulloreje po ju sqaroj si në vijim: 
 
Rregullorja në fjalë është duke zbatuar nenin 84 pika 6 të Statutit të Komunës i cili i jep të drejtën 
ekzekutivit për të paraqitur organizimin e brendshëm me rregullore te veçantë. 
 
Rregullorja në fjalë neni 4 pika 5 tregon mënyrën e udhëheqjes së administratës komunale ku thuhet:  Me 
punën e njësive, si njësi organizative brenda drejtorisë apo brenda sektorit, udhëheq udhëheqësi i njësisë 
dhe për punën e tij i përgjigjet drejtorit të drejtorisë apo kryetarit të komunës; 
Rrjedhimisht kjo rregullore ne fokus ka aspektin organizativ, kompetencat dhe përgjegjësitë dhe respekton 
aspektin e raportimit direkt që kanë obligim jo vetëm këto zyra por edhe kemi raste të tjera si: Zyrtari 
Kryesor Financiar, Zyrtarja Certifikuese, Menaxhere e kontratave si dhe të gjithë punonjësit ne komunë 
kanë obligim të raportojnë tek Zyrtari Kryesor Administrativ. 
 
Më tutje kemi rastin e organizimit të Divizionit të Integrimeve Evropiane në Ministri, ku sipas rregullores 
Nr. 08/2011 i raportojnë direkt ZKA-së por janë të organizuar si divizion në kuadër të Departamentit për 
Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave dhe po ju citoj përshkrimin e raportimit në web faqen e 
njërës nga Ministritë “Udhëheqësi i Divizionit për Integrime Evropiane raporton tek Udhëheqësi 
i  Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave” 
 
Me respekt, 
Elvisi 
 

From: Lulzim Hajra  
Sent: Thursday, May 19, 2022 3:10 PM 
To: Elvis Feka 
Subject: RE: Drafti - Final i Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve Komunale 
 
Përshëndetje Drejtor,  
 
Duke u bazuar në nenin 14 paragrafin 2 të Rregullores (MAPL) Nr. 02/2021 për Procedurën e Hartimit dhe 
Publikimin e Akteve të Komunës, ne si Zyre Ligjore po ju parashtrojmë disa çështje të përfshira në 
rregullore e të cilat kemi vërejtur se nuk janë në harmoni me legjislacionin në fuqi dhe atë si në vijim: 
 
Në neni 25, Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore në kuadër të Drejtorisë për Administratë të 
Përgjithshme  – janë të përfshira edhe detyrat e Zyrtarit/ës për Barazi Gjinore. Ashtu siç paska cekur edhe 
Zyrtarja për Barazi Gjinore, kjo pozitë duhet të përfshihet në kuadër të kabinetit (neni8). Duke u bazuar në 
nenin 6, paragrafin 3, nënparagrafin 2, të Rregullores (QRK) Nr. 12/2016 për Detyrat dhe Përgjegjësit e 
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Zyrtarëve Përkatës për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna, e njëjta pozitë për punën e vet i raporton 
drejtpërdrejt Kryetarit të Komunës.  

 
Në nenin 40, Organizimi i Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane në 
paragrafin 1, nënparagrafin 1.3, keni përfshirë Sektorin e Integrimeve Evropiane në kuadër të kësaj 
Drejtorie.  Bazuar në Rregulloren Nr. 08/2011 për Organizimin dhe Përgjegjësitë e Zyrave Komunale për 
Integrime Evropiane, Zyra/Njësia për Integrime Evropiane duhet të jetë në kuadër të Kabinetit të Kryetarit 
dhe të përfshihet në nenin 8 të Rregullores sepse për punën e vetë kjo Zyre i përgjigjet drejtpërdrejt Kryetarit 
të Komunës.  
 
Në nenin 94, hyrja në fuqi e Rregullores pas Miratimit nga ana e Kuvendit të Komunës, duhet referuar 
Rregullores (MAPL) Nr. 02/2021 për Procedurën e Hartimit dhe Publikimin e Akteve të Komunës, 
respektivisht nenit 17, aktet e Kuvendit të Komunës hyn në fuqi 7 dit pas publikimit në Ueb faqen e 
komunës.  
 
Në nenin 91, pjesa e dytë, citoj “Në rast se ndonjë dispozitë e kësaj rregulloreje është në kundërshtim me 
ligjet përkatëse, epërsi do të kenë dispozitat e ligjeve përkatëse”, pas fjalës ligjet përkatëse duhet ti shtohet 
edhe pjesa e tekstit – aktet nënligjore të nivelit qendrorë.   
 
Bashkangjitur gjeni edhe aktet e lartcekura: 
Rregulloren Nr. 08/2011 për Organizimin dhe Përgjegjësitë e Zyrave Komunale për Integrime Evropiane; 
Rregulloren (QRK) Nr. 12/2016 për Detyrat dhe Përgjegjësit e Zyrtarëve Përkatës për Barazi Gjinore në 
Ministri dhe Komuna; 
Rregulloren (MAPL) Nr. 02/2021 për Procedurën e Hartimit dhe Publikimin e Akteve të Komunës. 
 
 
 

From: Elvis Feka  
Sent: Wednesday, May 18, 2022 11:28 AM 
To: Lulzim Hajra; Teuta Selmani 
Cc: Arian Tahiri; Gezim Stavileci; Nazmi Jashari; Lavdim Musa 
Subject: Drafti - Final i Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve Komunale 
 
Të nderuar, 
 
Komisioni për hartimin e Draft-Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve Komunale e 
ka kompletuar punën në draftimin e kësaj rregullore duke respektuar afatet kohore dhe procedurat e parapara.  
 
Rregullorja ne fjale ka dal ne diskutim publik dhe ka kryer te gjitha procedurat e vlerësimit te parapara sipas 
rregullores duke konsultuar zyrën për integrime evropiane, zyrën për barazi gjinore, zyrën e financave për implikimet 
buxhetore dhe tani ju dërgojmë tek zyra ligjore për trajtimin ne aspektin teknik. 
 
Të bashkangjitur keni Draftin Final te hartuar nga Komisioni dhe  
Versionin me komentet që kane arritur nga zyra për barazi gjinore për përshtatjen në aspektin gjuhësor. 
 
Ju lus që deri të premten me datë 20.05.2022 në ora 15:00 ta trajtoni në aspektin teknik dhe përmbajtësor sepse 
duhet të dërgohet për lektorim final dhe dorëzim për mbledhjen e KPF-së. 
 
Me respekt, 
Elvis Feka, PhD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit | Director of the Procurement Directorate 
 
Komuna e Mitrovicës së Jugut | Municipality of Mitrovica South 
Rr./ Str. "Bedri Gjina" Mitrovicë / Mitrovica 
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Republika e Kosovës / Republic of Kosovo 
 
Tel: 
Mob: +383 (0)46 55 55 66 
 
Kjo shkresë elektronike është e besueshme dhe e paraparë për përdorim vetëm nga ata që u është adresuar. 
Nëse gabimisht e keni pranuar këtë shkresë elektronike, ju lutemi fshijeni ose na informoni me telefon apo 
shkresë elektronike kthyese. 
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Elvis Feka

Nga: Elvis Feka
Dërguar: Wednesday, May 18, 2022 11:28 AM
Për: Lulzim Hajra; Teuta Selmani
Cc: Arian Tahiri; Gezim Stavileci; Nazmi Jashari; Lavdim Musa
Tema: Drafti - Final i Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 

Organeve Komunale
Bashkëngjitjet: Draft-Rregullore për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organev....doc; 

Komentet e ZBGJ ne Draft-Rregullore për Organizimin Kompetencat dhe 
Përgjegjësitë e Organe    (2).docx

Të nderuar, 
 
Komisioni për hartimin e Draft-Rregullores për Organizimin Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve Komunale e 
ka kompletuar punën në draftimin e kësaj rregullore duke respektuar afatet kohore dhe procedurat e parapara.  
 
Rregullorja ne fjale ka dal ne diskutim publik dhe ka kryer te gjitha procedurat e vlerësimit te parapara sipas 
rregullores duke konsultuar zyrën për integrime evropiane, zyrën për barazi gjinore, zyrën e financave për implikimet 
buxhetore dhe tani ju dërgojmë tek zyra ligjore për trajtimin ne aspektin teknik. 
 
Të bashkangjitur keni Draftin Final te hartuar nga Komisioni dhe  
Versionin me komentet që kane arritur nga zyra për barazi gjinore për përshtatjen në aspektin gjuhësor. 
 
Ju lus që deri të premten me datë 20.05.2022 në ora 15:00 ta trajtoni në aspektin teknik dhe përmbajtësor sepse 
duhet të dërgohet për lektorim final dhe dorëzim për mbledhjen e KPF-së. 
 
Me respekt, 
Elvis Feka, PhD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit | Director of the Procurement Directorate 
 
Komuna e Mitrovicës së Jugut | Municipality of Mitrovica South 
Rr./ Str. "Bedri Gjina" Mitrovicë / Mitrovica 
Republika e Kosovës / Republic of Kosovo 
 
Tel: 
Mob: +383 (0)46 55 55 66 
 
Kjo shkresë elektronike është e besueshme dhe e paraparë për përdorim vetëm nga ata që u është adresuar. 
Nëse gabimisht e keni pranuar këtë shkresë elektronike, ju lutemi fshijeni ose na informoni me telefon apo 
shkresë elektronike kthyese. 
 



1

Elvis Feka

Nga: Sadije Jashari
Dërguar: Thursday, June 2, 2022 3:32 PM
Për: Elvis Feka
Tema: RE: Perafrimi i Draft- Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 

Administratës Komunale me Acquis të BE-së

I nderuar, 
 
Lidhur me kërkesën tuaj për Draft- Rregulloren për Organizimin, Kompetencat dhe 
Përgjegjësitë e Administratës Komunale dhe përafrimin e saj me legjislacionin e Acquis, 
Zyra për Integrime Evropiane në nivel lokal, nuk e posedon tërësinë e legjislacionit evropian, 
sepse ajo i takon më shumë nivelit qëndror.  Sa i përket komenteve dhe sugjerimeve, besoj 
që  Zyra Ligjore, tashmë e ka bërë. Zyra për IE, e ka rregulloren 08/2011 për organizimin 
dhe përgjegjësitë e zyrave komunale për integrim evropian, dhe funksionon sipas saj. 
 
Me respekt, 
SJ  
 

From: Elvis Feka  
Sent: Thursday, April 28, 2022 3:56 PM 
To: Sadije Jashari <Sadije.Jashari@rks-gov.net> 
Subject: RE: Perafrimi i Draft- Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës 
Komunale me Acquis të BE-së 
 
E nderuar, 
 
Ju kërkojë falje por për shkak të dërgimit tek disa pale, nuk e kam bashkangjitur dokumentin. 
 
Me respekt, 
Elvis Feka 
 

From: Elvis Feka  
Sent: Thursday, April 28, 2022 3:45 PM 
To: Sadije Jashari 
Subject: Perafrimi i Draft- Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës Komunale me 
Acquis të BE-së 
 
E nderuara znj. Jashari, 
 
Bazuar në vendimin nr.01-020/04-0028020/22 të datës 23.03.2022 është formuar Komisioni për  hartimin 
e Draft-Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve të Administratës 
Komunale. 
 
Në cilësinë e kryetarit të këtij komisioni, në respektim të Rregullores Nr. 02/2012, për procedurën e 
hartimit dhe publikimin e akteve të Komunës, neni 14, po ju dërgoj Draft- Rregulloren për Organizimin, 
Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës Komunale për përafrimin e draft rregullores me 
legjislacionin e Acquis të BE-së që ndërlidhet me vetëqeverisjen lokale. 
 
Komentet dhe sugjerimet i dërgoni me se largu deri me datë 05.05.2022 në ora 16:00.  
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P.S: Drafti i bashkangjitur nuk ka kaluar në fazën e lektorimit deri ne finalizim dhe rrjedhimisht mund të ketë gabime 
teknike. 
 
Me respekt, 
 
Elvis Feka, PhD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit | Director of the Procurement Directorate 
 
Komuna e Mitrovicës së Jugut | Municipality of Mitrovica South 
Rr./ Str. "Bedri Gjina" Mitrovicë / Mitrovica 
Republika e Kosovës / Republic of Kosovo 
 
Tel: 
Mob: +383 (0)46 55 55 66 
 
Kjo shkresë elektronike është e besueshme dhe e paraparë për përdorim vetëm nga ata që u është adresuar. 
Nëse gabimisht e keni pranuar këtë shkresë elektronike, ju lutemi fshijeni ose na informoni me telefon apo 
shkresë elektronike kthyese. 
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