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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. 29.06.2022 
Mitrovicë 
   

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

Seanca e 9-të 
  
Koha:     29.06.2022 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, Nafije Rexha, 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, 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: Flutura Beka Kmaberaj 

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

Kryetarin e Komunës, Nënkryetarin e Komunës, anëtarët e 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 Kryesuesja e 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; e cila theksoi 
se për sot ka thirrur mbledhjen e 10-të të rregullt të Kuvendit të Komunës të paraparë me thirrje. 
Hap diskutimin. 

Kushtrim Zeneli: Kam një propozim për rend të ditës, siç dihet që Drejtoria e Arsimit vitin e kaluar por 
edhe viteve të tjera ka nxjerr një vendim për lirimin e oborreve të shkollave të mesme që të shfrytëzohen nga 
mërgimtarët. Kjo pasi që, si çdo vit diaspora e dashur së bashku me familjet e tyre marrin rrugën për t’i 
kaluar pushimet verore në atdheun e tyre. Frekuentimi i madh dhe mungesa e parkingjeve publike po i 
vështirëson në masë të madhe problemet me të cilat po përballen mërgimtarët. Prandaj unë në emër të grupit, 
po e propozoj si pikë të rendit të ditës që të diskutohet dhe të nxirret një vendim që të gjitha oborret e 
shkollave të mesme dhe në qendër të lirohen për parkingje për mërgimtarët.  

Hamdi Hasani: Tash e sa kohë në qytetin tonë të gjithë neve na shqetëson një çështje shumë e 
rëndësishme, siç është çështja e pronave të komunës. Me vite të tëra kemi paqartësi jo vetëm ne por të gjithë 
qytetarët e Mitrovicës, prandaj, unë mendoj që ne si Kuvend duhet t’i japim përgjigje kësaj çështje. 
Propozimi im është që t’a fusim si pikë të rendit të ditës formimin e një komisioni i cili do të verifikonte 
pronat komunale për një kohë të gjatë, dhe për këtë, për hir të sinqeritetit ndaj qytetarëve dhe korrektësisë 
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ndaj opozitës, kjo periudhë do të zgjaste nga 1 Janari 2009 deri më 31 dhjetor 2021. Për këtë, kërkoj nga 
kolegët mirëkuptim dhe bashkëpunim që t’a fusim këtë pikë në rend të ditës dhe të diskutojmë më gjerësisht 
dhe detajisht për këtë çështje.  

Hysen Muzliukaj: Në mbledhjen e mbajtur në KPF, kemi dhënë një konkluzion për Drejtorinë e Arsimit 
që të na i dërgon të gjithë emrat dhe marrëveshjet me të cilat është lidhur nga DKA-ja, konkretisht kontratat 
të cilat janë lidhur nga DKA-ja, mirëpo një listë të tillë nuk e kemi pranuar deri në këto momente, dhe nuk e 
di se a ka qenë ndonjë gabim teknik apo nuk më ka ardhur vetëm mua.  

Kryesuesja e Kuvendit: Rekomandimin e kemi nxjerr si komitet edhe e kemi dërguar. Po besoj 
drejtoresha e jep pastaj përgjigjen për këtë çështje. 

Drita Kadriu: Duke qenë se të gjitha listat e kandidatëve që kanë kaluar procedurat e rekrutimit janë në 
ueb faqe, unë i kam printuar ato dhe i kam sjellë me vete. Kam menduar se është e mjaftueshme që mos t’i 
printojmë por t’i shihni në ueb faqe. Përndryshe kontratat ende nuk janë përfunduar me të gjithë 
mësimdhënësit, por mund ti sjellim në momentin kur ato të jenë të përfunduara.  

Vesel Neziri: Sa i përket listës, unë hulumtova dhe të gjitha ishin në ueb faqe. Të gjithë ne kemi 
kompjuter, ku mund të i shohim këto informacione. Nëse ka emra të përveçëm ose të përgjithshëm mundeni 
me pyet specifikisht për atë. Mirëpo mua mu duk e palogjikshme sepse Kuvendi nuk do ta miratonte atë listë, 
nëse lista do të miratohej nga Kuvendi atëherë do ishte dashur që të vinin të gjitha me emra dhe mbiemra për 
të ditur se kush janë. Por unë në pikën për arsim do të merrem pak më gjatë dhe do të diskutojmë pak më 
shumë sepse është pika më e ndjeshme, Por unë mendoj që pika per arsim do të duhej të ishte pika e vetme 
në një seancë të veçante, sepse donë një trajtim të hollësishëm sa i përket gjendjes të cilën jemi në arsim. 

Hysen Muzliukaj: Mendoj që jemi keqkuptuar në KPF ose po keqkuptohemi këtu. Ne kemi kërkuar 
marrëveshjet apo kontratat me të cilët janë nënshkruar, për arsye se një pjesë e konkursit është anuluar. Ne e 
dijmë të gjithë që lista është në ueb faqe, të gjithë përfituesit janë në ueb faqe, mirëpo nuk do të thotë që ne e 
dijmë se a kanë nënshkruar marrëveshje të gjithë apo jo, për arsye të ankesave tjera. Për këtë proceduralisht 
jemi këtu.  

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket propozimit të z. Zeneli ne mundemi me e nxjerrë si një rekomandim 
për lirimin e oborreve të shkollave për parkingje për mërgimtarë. Atëherë ky rekomandim i shkon kryetarit 
dhe pastaj kryetari e nxjerr rekomandimin për çështjen e tillë. Pra jemi të pajtimit që të futet si pikë e rendit 
të ditës si rekomandim, ku i rekomandojmë Kryetarit për lirimin e oborreve të shkollave për parkingje për 
mërgimtarët.  

Kryesuesja hedh në votim propozimin që të hyjë si pikë e 9-të Propozim për lirimin hapësirave (oborret) 
e Shkollave të Qytetit të shfrytëzohen si Parkingje të përkohshme. 

 Rezultat i votimit: 29 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht 

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Ndërsa propozimi i z. Hamdi ishte formimi i Komisionit të Kuvendit 
për verifikimin e pronave të dhëna në shfrytëzim dhe këmbimet nga viti 2009 deri në vitin 2021.  

Faruk Mujka: A janë edhe objektet që janë me qera dhe a është lista përfundimtare tani se cilat janë 
objektet ekzistuese në pronësi të Komunës desha që ta dijë edhe sa për korrektësi sikur që tha kolegu atëherë 
të fillojmë prej momentit kur ka filluar ky sistem i ri prej vitit 2008, sepse zgjedhjet e para janë mbajtur në 
tetor të vitit 2007, kështu që fillojmë prej 1 janarit të 2008 edhe e vazhdojmë deri më sot.  

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Ashtu si e kam kuptuar z. Hamdi ai e ka fjalën për prona që veçse 
janë japur në shfrytëzim. Lista që e kemi tashmë janë prona të lira, ashtu si e di unë, e që nuk janë japur në 
shfrytëzim e ato kanë për tu japur nga ky kuvend në shfrytëzim apo këmbim. Kështu që ato që janë japur prej 
vitit 2008  deri më sot, të cilat janë në shfrytëzim apo janë në këmbim, me vendime të Kuvendit.  

Faruk Mujka: Atëherë mirë do të ishte që ta dimë edhe cilat janë tash në këtë kohë, me ditë se cilat janë 
pronë komunale.  

Hamdi Hasani: Nuk e kam fjalën që me nda diçka prej diçka tjetër. Unë thash për komplet të gjitha 
pronat e Komunës, ku janë shitur ato, si janë shitur, komplet pa ndarë asgjë, për të qenë korrekt sepse ju keni 
mundur ta bëni në 2013 kur keni ardhur në pushtet për atë periudhën tonë, që është krejt në rregull. Mirëpo 
tashmë për hir të bashkëpunimit për ta bërë bashkë këtë punë, unë po e fus edhe atë pjesë kështu që, prej 1 
Janar 2009 deri më 31 Dhjetor 2021, ka plotë prona të Komunës që janë ndërruar, të shitura, të dhëna në 
shfrytëzim. Pra pa u ndarë asgjë prej aty, në këtë mënyrë ky komision do ta verifikonte këtë komplet.  
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Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: A bën në rend të ditës me e vendos “Formimi i Komisionit verifikues 
për pronat e dhëna në shfrytëzim dhe këmbim”, ndërsa kur vjen pika e rendit të ditës, e vendosim periudhën, 
e vendosim Komisionin, i vendosim përgjegjësitë dhe të gjitha detajet tjera.  

Jeton Zeneli: Ndoshta do të ishte më mirë me thënë të gjitha pronat e Kuvendit Komunal, sepse ka 
shumë prona që janë duke u shfrytëzuar pa kurrfarë dokumentacioni, ose janë të uzurpuara, ose e kanë 
vendosur ndonjë shtëpi tash e 20 vite, ndonjë lokal ose diçka tjetër, do të thotë të gjitha pronat që janë në 
pronësi të Kuvendit Komunal, të dhëna ose të pa dhëna, me dokumentacion apo pa dokumentacion. Ne e 
dimë që ka shumë prona dhe lokale të Komunës, që janë duke u shfrytëzuar, nëse do diskutojmë për këtë 
çështje të diskutojmë për të gjitha pronat e Kuvendit Komunal.  

Shkëlqim Ibrahimi: Unë pajtohem me parafolësin mirëpo kjo besoj që do të realizohet pas kalimit të 
rregullores, normalisht tani do të i përfshijmë të gjitha pronat dhe e caktojmë periudhën. Po, pas formimit të 
komisionit d.m.th, faktikisht sot në rend të ditës e fusim vetëm formimin e Komisionit, pastaj do vendosim 
për kohën se kur do të bëhet verifikimi.  

Hysen Muzliukaj: Jam  shumë pro propozimit të z. Hamdi. Votën time e ka qysh në fillim për verifikimin 
e të gjitha pronave. Unë mendoj që kjo të fillojë prej vitit 2000 për me qenë më korrekt. Vetëm ta kemi të 
qartë, a kemi mandat ne si asamble komunale të krijojmë ketë komision. A duhet të kërkohet baza ligjore se a 
ekziston për këtë. Me sa e di unë Ligji për vetëqeverisjen lokale nuk e lejon formimin e këtij lloji të 
komisionit për verifikim. Parlamenti ka të drejtë për formimin e komisioneve hetimore, ndërsa asambleja nuk 
ka të drejtë për formimin e një komisioni hetimor. Unë definitivisht që jam pro këtij komisioni verifikues, 
mirëpo nëse e gjeni tek Ligji për vetëqeverisje lokale këtë emërtim jemi në rregull.  

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Baza legale duhet të jetë shumë e qartë, kompetencat e komisionit 
duhet të jenë shumë të qarta, mandati i komisionit duhet të jetë shumë i qartë, kohëzgjatja e punës së 
komisionit duhet të jetë e specifikuar dhe kur gjithçka vendoset brenda kuadrit ligjor, kur përshkruhen qartë 
detyrat të cilat do t’i ketë komisioni, cili do të jetë mandati i këtij komisioni, cila do të jetë kohëzgjatja e 
mandatit të këtij komisioni, atëherë besoj që duhet të ecim në proces. Prandaj, mendoj që pa u qartësuar të 
gjitha këto situata, ne mund ta diskutojmë si temë, por personalisht mendoj megjithëse është në autoritetin e 
Asamblesë, po vjen si propozim prej Asamblesë, po bëjë përpjekje të jap kontributin tim, mirëpo nuk është e 
përshtatshme që si Asamble të merret një vendim i cili mund në organin përgjegjës, në këtë rast në 
institucionin përkatës Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, të kontestohet baza ligjore e tij. Prandaj 
ju lus shumë që, e para, të jemi tërësisht në harmoni me legjislacionin. E dyta, të jenë të qarta cilat janë 
kompetencat e këtij komisioni, se a ka verifikim, çfarë verifikimi, cilat prona, cilat lloje të kontratave apo 
marrëveshjeve ka mbi fushën e përgjegjësisë të këtij komisioni, se cili është mandati i këtij komisioni, 6 muaj 
apo 1 vjeçar. Apo kur do ta kryejë punën ky komision në mënyrë që të vije me raport para asamblesë dhe të 
ecim në proces. Nëse të gjitha këtyre dilemave nuk mund të ju japim përgjigjen e duhur në këtë seancë të 
Kuvendit, mendoj që mund ta qartësojmë bazën ligjore dhe ta diskutojmë në një nga seancat e radhës ku i 
kristalizojmë përgjigjet për dilemat të cilat mund të ngritën këtu. Është në autoritetin e juaj, por unë si 
Kryetar i Komunës së Mitrovicës po dëshiroj që të jap kontributin tim që këtë punë e cila nuk është veç për 
tu hapur si proces pa i pasur të qarta: rrugën, specifikat, detajet se ku dëshirojmë të arrijmë dhe çfarë 
dëshirojmë të arrijmë me këtë. Jam i bindur që në parim nuk pres që asnjë nga ne të jemi kundër, nuk kemi 
arsye që të jemi kundër, mirëpo, megjithatë ndoshta janë të qarta këto që po i ngrisim si dilema. Nëse janë të 
qarta le të vazhdojë procesi, mirëpo nëse kanë nevojë të qartësohen mbi të gjitha në aspektin legal dhe 
gjithçka të vendoset brenda kuadrit ligjor mendoj që është mirë për t’i menduar mirë dhe pastaj me hy në 
proces.  

Hamdi Hasani: Faleminderit Kryetar për sqarim. Unë nuk jam për të bërë ndonjë vendim që pastaj të na 
kthehet kundër. Megjithatë nëse jeni të pajtimit, e tërhiqi si pikë të rendit të ditës duke i kërkuar zyrës ligjore 
që ta kemi të qartë se a kemi të drejtë që të formojmë komision hetimor, komision vlerësues apo verifikues 
dhe kjo çështje le të diskutohet në KPF dhe pastaj të na vijë në Kuvend herën e ardhshme. Nëse jeni të 
pajtimit për të qartësuar këtë çështje, bënë dhe nuk ka asnjë problem.  

Faruk Mujka: Unë po e kuptoj komplicitetin e problematikës mirëpo vetëm po dëshiroj të potencoj se 
çfarëdo që të vendoset nuk i largohemi përgjegjësisë së kësaj pike, domethënë nëse vendoset që të i hyhet 
kësaj procedure jemi për, në qoftë se mendohet që së pari duhet të merret një përgjigje prej Ministrisë së 
Pushtetit Lokal për ligjshmërinë, krejt jemi në rregull por, kurdo që vjen mos të jetë pastaj një lloj arsyetimi 
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që grupet e asamblistëve kanë qenë kundër këtij vendimi. D.m.th, jemi për e pastaj të vendosin pushteti lokal 
se a kemi të drejtë apo jo.  

Vesel Neziri: Për diçka që dihet unë nuk do të kërkoja as konsultë. Ne si Asamble Komunale nuk kemi të 
drejtë për ta formuar këtë komision. Nën 1, është në autoritetin e Kryetarit që të i urdhërojë auditorët që të 
gjitha këto kontrata, t’i specifikojnë dhe të i nxjerrin të dhënat, ata janë më profesional me vendosë për këtë 
çështje. Cilido nga ne që shkon aty, përveç ndonjë jurist i mirë, do t’i shikojmë këto kontrata dhe nuk do 
dimë se çfarë bëhet me to. Dhe te marrim një vendim në Kuvend e pastaj ta dërgojmë në Ministrinë e 
Pushtetit Lokal dhe pastaj nëse na kthejnë përgjigje që është veprim i paligjshëm, ne si Kuvend Komunal 
dalim keq. Prandaj po mendoj që është në autoritetin e Kryetarit i cili ka auditorët e brendshëm, auditorët 
janë për këtë punë dhe le t’i kontrollojnë të gjitha kontratat. Ne do ja u japim lejen nëse vetëm ka nevojë për 
një të tillë, por këtë leje besoj që e jep Kryetari pasi që është nën autoritetin e tij. Le të na i sjellin të gjitha 
kontratat, ashtu si na e kanë dërgua raportin e auditimit me shkelje dhe pa shkelje. Në qoftë se është me 
shkelje ne si Kuvend kemi të drejtë me anuluar si vendim. Por në këtë pikë po mendoj që është e kotë me u 
marrë me një pikë që nuk na takon neve.  

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Është debat të cilin e kemi pasur edhe ne gjatë diskutimeve dje. 
Kështu që më të arsyeshme po e shoh që me marrë si obligim Zyra e Kuvendit me kontaktuar Ministrinë e 
Administrimit të Pushtetit Lokal dhe të kërkojë interpretim ligjor se a kemi të drejtë apo nuk kemi dhe pastaj 
me ardhur seancën e ardhshme unë me një përgjigje të cilën neve na duhet, e që sot mos me marrë një 
vendim i cili mund të jetë pastaj i kontestueshëm. Me marrë përgjigjen dhe me proceduar pastaj në seancën e 
ardhshme, normalisht nëse Kuvendi më autorizon që të bëjë këtë diskutim me Ministrinë e Admirimit të 
Pushtetit Lokal. Nëse jemi dakord mos me vendos as në rendtë ditës, po e tërhiqi pikën por me vazhduar me 
procedurë në Ministri me konsultën. Përndryshe për Komision Hetimor e kemi të qartë që Kuvendi Komunal 
nuk ka të drejtë ta formojë, nëse mund ta quajmë Komision Verifikues apo Vlerësues. Pra për këtë lloj 
emërtimi do të pyesim. Atëherë po e vendosim në votim vetëm si një konkluzion, a pajtoheni që me vazhduar 
me procedurë për të diskutuar Zyra e Kuvendit me Ministrinë.  

Hamdi Hasani: Ju faleminderit kolegëve të opozitës për mbështetjen mirëpo po mendoj që jam i qartë, po 
e tërheqim si pikë të rendit të ditës për të kërkuar sqarim prej zyrës ligjore.  

Kryesuesja e Kuvendit: Atëherë, po e vendosim vetëm si konkluzion, kush është për që të vazhdohet si 
procedurë me marrë interpretimin ligjor për seancën e ardhshme. 

Rezultati i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht 

Kryesuesja hedh në votim rendin e ditës të plotësuar si në vijim:  
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
2. Draft Rregullore Për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të 

pronës të paluajtshme të Komunës 
3. Korniza Afatmesme buxhetore- komunale 2023-2025 
4. Propozim-vendim për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e 

mbetur)  
5. Propozim-vendim për aprovim të trasnsferit 
6. Kërkesë për mbështetje financiare për OJQ-në “Shoqatës së grave të Mitrovicës për të drejtat e 

njeriut” 
7. Kërkesë për mbështetje financiare “Lidhja e Invalidëve dhe Viktimave Civile të Luftës” 
8. Kërkesë për mbështetje financiare AFSHV “Shqipet e Vogla”  
9. Propozim për lirimin hapësirave (oborret) e Shkollave të Qytetit të shfrytëzohen si Parkingje të 

përkohshme 
10.  Raport i Panelit përzgjedhës për zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve konsultative 
11. Raport përmbledhës i Arsimit për periudhën 15 Janar -15 qershor 2022 
12. Raport për gjendjen në shëndetësi 
13. Pyetje dhe përgjigje  

Rezultati i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht rendi i ditës. 
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Pika 1 

Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua unanimisht. 
 

Pika 2 
Kryesuesja e Kuvendit hap diskutimin. 
Faruk Mujka: Neni 9, nuk parashihet që OJQ-ve të ju jepet në shfrytëzim prona Komunale më shumë se 

10 ditë, vetëm atyre që kanë problem rehabilitues për personat me nevoja të veçanta.  
Vesel Neziri: Shikoni edhe në mbledhjen e kaluar unë kam thënë para se të na dërgojnë materialin, është 

më mirë të vonohet pika deri të shqyrtohet sepse kur po vinë shumë ndryshime për një pikë nuk po e dimë se 
cili është ndryshimi, po vjen pika pastaj jo është bërë ndryshimi, ndryshimin nuk po mund ta gjesh, materiali 
është voluminoz. 

Hysen Muzliukaj: Drejtor do të doja t’i dijë 3 ndryshimet e kësaj rregullore që janë më specifike prej 
rregullores së kaluar edhe intervalin në të cilin është punuar kjo rregullore. Me cilën rregullore e keni zbatuar 
derisa kjo po dëshiron të hyjë në fuqi, a keni punuar me rregulloren e kaluar? Nëse po, a ka raste kur keni 
lëshuar leje dhe e keni tërhequr? Këto i pres si përgjigje prej drejtorit.  

Xhyljeta Imeri: Kërkoj që pika 1 e nenit 9 e rregullores të ndryshohet. Në vend të “Nga 1 deri në 10 ditë” 
të thuhet “Nga 1 deri në 30 ditë”, kjo nga se organizatat kanë edhe aktivitete mujore.  

Edison Tërnava: I nderuar kryetar, kryesuese, nënkryetar dhe kolegë drejtorë, të nderuar asambleistë. 
Pika që ju e përmendët është pika 1 neni 9: “Organizatat e shoqërisë civile, personave fizik dhe personave 
tjerë juridik mund të u jepen pronat e paluajtshme të komunës nga 1 deri në 30 ditë për ushtrimin e 
veprimtarive të tyre”. Tjetër rregullore nuk kam, dhe nuk e di cila ka ardhur tek ju. Ndërsa po dua të 
ndërlidhem shkurtimisht tek z. Hysen, po është e vërtetë që ne e kemi një Rregullore të vitit 2016 për dhënien 
në shfrytëzim të hapësirave publike, por aty ka disa mangësi duke i pasur parasysh kërkesat që vijnë në 
drejtorinë tonë, ndërsa kjo vjen direkt d.m.th prej kolegjiumit të zyrtarëve ligjorë dhe është obligim ligjor që 
d.m.th është dashur që të përmbushet në vitin 2020. Nuk e di pse ky Kuvend atë vit nuk e ka miratuar këtë 
rregullore apo se ka futur fare as në rend të ditës në Kuvend. Është obligim ligjor për të cilin ne duhet ta 
zbatojmë për arsye se të gjitha Komunat në Kosovë e kanë këtë rregullore në shfrytëzim edhe duke e marrur 
parasysh ne kemi bërë disa ndryshime, pra është një model më i mirë që është hartuar nga kolegjiumi i 
zyrtarëve ligjor. Gjithashtu, neve na është adresuar dhe së bashku me një komision të formuar nga drejtoritë e 
Komunës, e kemi përpiluar dhe i kemi futur të gjitha kriteret dhe këtë që e kam para vetes po besoj që ishte 
dashur ta keni edhe ju. Meqenëse vetëm 1 pikë po mungon, pika 1 neni 9, të dhëna në shfrytëzim nga 1 deri 
në 30 ditë për organizatat jo qeveritare, përndryshe besoj që të tjerat i keni të gjitha në rregull. Bëhet fjalë 
vetëm për një pikë dhe kjo mundet me qenë vetëm një gabim teknik. 

Kryesuesja e Kuvendit: Në rregull drejtor, ka qenë një propozim edhe në seancën e kaluar, materiali i 
tillë sigurisht ka ndërruar deri sa ka ardhur në seancën e sotshme. Po pajtohem me këtë ndryshimin nga 10 
ditë në 30 ditë me qenë. Me këtë ndryshim të votohet draft rregullorja.  

Kryetari Bedri Hamza: Vetëm ta sqarojmë situatën. Drejtori po thotë atë qe kërkon edhe asambleja që 
është logjike prej 1 deri në 30 ditë. Këtu është problemi tek shpërndarja e materialit sepse ata që e kanë 
shpërndarë materialin nuk e kanë marrur në konsideratë versionin e ri, e kanë shpërndarë materialin e një 
rregullore e cila ka qenë paraprakisht, është diskutuar dhe është tërhequr. Prandaj, kanë shumë të drejtë, 
pajtohem me asamblistë kur thonë që kur ju vjen një material të ju vijë si i vetëm dhe versioni final, në 
mënyre që të mos krijojmë konfuzion se për cilin version po flasim, cilin duhet me e përkrahë e cilin jo. 
Prandaj, po kërkoj fillimisht nga vetja pastaj gjithë ekzekutivit edhe sekretarisë së Kuvendit, që Asamblistëve 
të ju dorëzohet një version i qartë. Në këtë rast po ju kërkoj falje në emër të ekzekutivit, asamblistëve. 
Mirëpo nëse ju e  vlerësoni, besoj që është qartësuar situata e nenit 9, pra prej 1 deri në 30 ditë.  

Hysen Muzliukaj: Unë realisht e pyeta se cilat janë 3 ndryshimet në mes kësaj rregullore dhe rregullores 
së kaluar. Nuk i morra 3 ndryshimet, ju faleminderit. Unë jam pro sepse kam votuar edhe në KPF, në seancën 
e kaluar. Kryetari e ka tërhequr si pikë edhe atëherë kam qenë për, kjo për arsye që të mos mbesin pa pagesë, 
të mos bëhen uzurpatorë ata që dalin në shesh apo diku tjetër.  

Edison Tërnava: Sa i përket tri ndryshimeve janë d.m.th se në rregulloren paraprake të vitit 2016 ajo i 
trajton në një periudhë të caktuar 3 deri në 6 muaj, edhe kjo i përfshin disa pika që neve kolegjiumi i 
zyrtarëve ligjor na i ka futur shtesë. Objektet të cilat i shfrytëzojnë e ne me rregulloren paraprake nuk 
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mundemi me ju dhënë kontratë 1 vjeçare apo kontratë fare duke e marrur parasysh që prej 1 deri në 15 vit kjo 
shkon në ankand me një komision brenda Asamblesë, për të cilën po e shfrytëzoj rastin me e bo një kërkesë. 
Ju lutem është seanca e 9-të dhe ne ende nuk e kemi një komision të formuar prej Asamblesë për me u 
trajtuar këto prona që jepen në shfrytëzim prej 10 deri në 15 vite, këto janë pra ndryshimet. Më shumë ka 
shtesë për objekte, për lokale, për pronat të cilat i trajton kjo rregullore, ndërsa për rregulloren që e kemi fare 
nuk mundemi me i rregullua për këto që janë brenda sheshit, brenda zonave gjelbëruese edhe janë në një afat 
shumë të shkurtë 3 deri në 6 muaj dhe ka pengesa edhe në dokumentacionin që kërkohet, kërkesa të 
ndryshme. Kjo faktikisht na ka ardhur direkt neve e modeluar dhe përpiluar prej kolegjiumit të zyrës ligjore.  
 Kryesuesja e Kuvendit meqenëse nuk ka të lajmëruar tjerë për diskutim atëherë hedh në votim Draft 
Rregulloren Për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës të 
paluajtshme të Komunës me ndryshimin që u diskutua që të zëvendësohet 10 ditë në 30 ditë. 

Rezultat i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
 Kryesuesja e Kuvendit konstatoj se unanimisht u votua Draft Rregullorja Për përcaktimin e procedurave 
të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës të paluajtshme të Komunës me ndryshimin e cekur. 

 
Pika 3 

Kryesuesja e Kuvendit hap diskutimin. 
Fadil Veseli: Korniza afatmesme buxhetore është një temë, një pikë e cila ka peshë bukur të rendë. 

Komplet buxheti për vitin e ardhshëm dhe në start kjo kornizë kryesisht i dedikohet vitit 2023 per shkak se 
përfshin edhe vitin 2024 dhe 2025 dhe shpesh pse orientohemi vetëm në vitin 2023 është arsyeja se, për të 
qenë më i qartë dhe më i thjeshtë, arsyeja është se te investimet kapitale, të gjithë jemi dëshmitarë, aq shumë 
ka nevojë për investime dhe kanë kosto sa që është e pamundur për ti realizuar. Kështu që, me pas mundësi 
secili projekt duhet të kryhet brenda vitit, por në mungesë të buxhetit, buxheti duhet të shpërndahet me këste 
apo në vite dhe për atë parashihet që investimeve të mëdha kapitale të u mundësohet që mos me ngecë por 
me filluar dhe të zbatohen sipas viteve në mungesë të mjeteve dhe të realizohen. Po fillojmë prej të hyrave 
vetanake për vitin 2023, tabela numër 3, që janë të përfshira në këtë kornizë, parashikimi i buxhetit për vitin 
2023 nga të hyrat vetanake është me vlerë prej 3.727.133€   kurse totali i buxhetit është 25.111.350 €, kjo 
është maksimumi i planifikimit për vitin 2023 dhe në këto të hyra vetanake. Po fillojmë me të hyrat vetanake 
dhe vazhdojmë me investimet kapitale, ajo çfarë na intereson neve edhe qytetarëve po ashtu, tek te hyrat 
vetanake janë të përfshira dhe nëse bëhet krahasimi me vitin e kaluar kemi një ngritje sa i përket të hyrave 
duke i përfshirë të hyrat vetanake që nuk i ekzekuton Komuna, por p.sh dënimet në trafik 250.000 € shuma, 
gjobat 70.000 € dhe taksa e mbeturinave ka zbritur prej 380 mijë sa ishte vitin e kaluar. Këtë vit është dashur 
që të jetë më shumë por ka zbritur në 100 mijë për obligimet të cilat i kanë sipas rregullores që është 
miratuar. Tash nëse shkojmë tek tabela numër 4 te investimet kapitale, ose më mire të themi shkojmë me një 
krahasim me vitin 2022, në faqe 14 është tabela që bëhet krahasimi i vitit të kaluar me këtë vit, nëse shikohen 
me paga dhe mëditje ka ndryshim shumë të vogël, ka rritje, krahasim viti 2022-2023 dhe tek subvencionet ka 
një ngritje bukur të madhe pothuajse mbi 92 %, me krahasua me vitin e kaluar, prej 630.000 në 1 milion e 
200 mijë. Tek investimet kapitale nëse shikohet viti i kaluar 4 milion e 500 mijë po i marr të rrumbullakuar, 
kalon në 6 milion e 700 mijë dhe çfarë vërehet në tabelë me theksuar është numri i stafit të arsimit, tek numri 
i stafit të arsimit ka një zbritje të punëtorëve në arsim diku për 144 punëtorë dhe sa i përket kësaj 120 janë në 
arsimin fillor dhe 24 në arsimin e mesëm. Tash nëse shikohen në total të hyrat, pagat dhe mëditjet nuk ka 
ndonjë ndryshim të madh por shpresoj që do të gjejmë edhe ekzekutivi edhe Kryetari me drejtoritë e qendrës 
që me gjetë ndonjë model më të kapshëm që mos të goditemi shumë. Sepse 144 arsimtarë nëse ju shkurtohet 
e drejta e punës atëherë është një peshë bukur e rëndë. Tjetër çfarë kisha për të veçuar këtu tek korniza, 
investimet kapitale parashihet nëse shikohet se i tërë buxheti mbase afro 60 %, përfshirë paga dhe mëditje 
diku 57 ose 58 vitin e kaluar, sivjet nuk e kam marrë shifrën e saktë por përafërsisht e kalon 50. Kurse tek 
investimet kapitale 6 milion e 700 mijë. Kjo është që na intereson më së shumti neve dhe qytetarëve. Te kjo 
shumë çfarë duhet me pas edhe ne edhe ekzekutivi parasysh është që të jemi shumë të kujdesshëm tek 
prioritetet, d.m.th gjatë caktimit të prioriteteve për shkak se aq shumë ka kërkesa saqë edhe dy herë më 
shumë se kaq me qenë buxheti prapë nuk do t’i plotësojmë. Por tek prioritetet jemi shumë të sinqertë dhe në 
njëfarë forme t’i caktojmë ato që janë më të ndjeshme duke marrur parasysh ekzekutivi të gjitha obligimet që 
kanë qenë në vitin e kaluar sepse ato kanë një kosto. Të gjitha kontratat kornizë edhe ato kanë një kosto që 
barten me vite dhe në Shtator që parashihet buxheti të ndahet në projekte konkrete, ta dimë saktë se p.sh ky 6 
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milion e 700.000 a është i bazuar në projekt konkret dhe a mundemi që të bisedojmë për të dhe me propozuar 
projekte. Secili prej nesh kemi projekte për secilën anë të regjionit, kështu që të jemi sa më të saktë dhe të 
sigurt në këtë drejtim. 

Faruk Mujka: I nderuar Kryetar, po dua ta falënderoj përmes asamblistëve Kryesuesen e Kuvendit 
Znj.Vesa e cila përsëri dje i ka ftuar shefat e grupeve parlamentare në takim të përbashkët para seancës. Me 
çka mendoj të gjithë së bashku kemi dëshmuar se me të vërtete dëshirojmë të punojmë me përkushtim për 
programet të cilat na kanë besuar dhe autorizuar qytetarët tanë. Kjo gjithsesi nuk nënkupton ndonjë pengesë 
për diskutime dhe vërejtje përmbajtjesorë ndaj secilës pikë dhe iniciativë që vjen në këtë Kuvend të 
respektuar bazuar në perceptimin dhe ndërgjegjen e secilit nga ne. Sa i përket kësaj pike, grupi ynë në 
përgjithësi dhe unë si pjesë e këtij grupi kemi disa vërejtje goxha substanciale  dhe besoj që do t’i merrni 
parasysh. I dimë afatet kohore dhe ligjore të KAB-it, andaj nuk jemi të interesuar për popullzim, por edhe 
nuk mund të kalojmë heshturazi mbi disa gjëra, së paku pa i përmendur. Fillimisht dua të shprehem se sot 
ndihem tepër krenarë me shkallën e demokracisë edhe në vendin tonë, edhe në Komunën tonë. Rrjedhimisht, 
tepër i kënaqur me ndryshimin e pushteteve sepse ju jep mundësi atyre që kanë qenë më herët të reflektojnë,  
të mësojnë nga gabimet, të rikthehen më fuqishëm dhe në hap me nevojat aktuale të qytetarëve. Për ata që 
vijnë shpejt mësojnë faktin se jo çdo gjë fluturon që ka krahë dhe me e vërtetu se sa ma lehtë është me ndejt 
në këtë karrige këtu se në ato përballë atje dhe pastaj shpesh duhet me i përbi disa gjëra që janë folur derisa 
kanë qenë këtu deri të dalin atje. Tash sa i përket KAB-it është interesante, sa e hapa në kompjuter doli 
Komuna e Gjakovës, kjo i bie që ky KAB si shabllon e ka pasur Komunën e Gjakovës, pra i bien që është 
marrë Komuna e Gjakovës dhe ju janë ndryshuar të dhënat pastaj me këto të tonat, është diçka shumë me 
rëndësi që nuk ka guxuar të ndodhë. Para disa vitesh ne kemi marrë vërejtjen edhe prej auditorëve edhe prej 
komisioneve se nuk është bërë diskutim publik për KAB-in si me dëgjimet buxhetore për buxhet, edhe duke 
e ditur këtë ma ka marramendja që nuk është dashtë me veprua kështu. Në fund do të jetë gjetje ose e 
auditorit ose e organizatave që matin transparencën por edhe performancën komunale dhe atyre nuk ju 
intereson se kush ka gabuar. Personalisht për mua unë mendoj që kjo është punë e drejtorisë së financave 
sepse gjithmonë ka qenë dhe qarkoret buxhetore i vinë drejtorisë së financave edhe përgatitjen e buxhetit e 
bënë drejtoria e financave, kjo është çështje tjetër. Pjesa përshkruese si zakonisht përsëritet çdo herë por 
pastaj te Misioni ke disa informata të cilat nuk ju tregojnë shumë entuziast për punët në të ardhmen sikur 500 
trupa ndriçues për 3 vite, kur dihet se vetëm brenda vitit të kaluar janë instaluar më shumë se kaq. 900 fidane. 
Funksionalizimi i 5 AMF në fshatrat respektive? Cilat fshatra? Funksionalizimi i 2 sallave sportive. Cilat? 
Zhvillimi i kulturës me 3 premiera dhe 3 repriza është regres në krahasim me vitin e kaluar. Përfshirja e 
vajzave dhe djemve në arsim parashkollor, fillor dhe të mesëm si dhe ngritja e nivelit të arsimit. Përkrahja e 
të rinjëve përmes START-UP biznese në vlerë 100,000 € ku do të shfrytëzohen 60% për vajza/gra dhe 40% 
për djem/burra. Lehtësimi i procedurave për ofrimin e shërbimeve administrative përmes përdorimit të 2 
ekiosqeve me mundësi të barabarta për të gjithë dhe komunitetin me nevoja të veçanta. Shume risi a? 
Ndryshimi aq shumë i proklamuar? Faqe 11: Planifikimi i të hyrave vetanake, tek drejtoria e financave, janë 
involvuar të hyrat nga dënimet në trafik në vlerë prej 250.000.00 € dhe Gjobat nga Gjykatat në vlerë prej 
70.000.00 € (total 320,000.00 €) derisa në vitet paraprake 2021, 2022 me rekomandim të Ministrisë së 
Finanacve, të hyrat nga këto dy kategori nuk janë futur në planifikim, derisa në tabelë shihet se për vitin 2023 
si dhe parashikimet për vitin 2024 dhe 2025 i keni involvuar në planifikim. Nëse keni pranuar ndonjë 
rekomandim nga Ministria e Financave që planifikimi i këtyre të hyrave të përfshihet në planifikim atëherë 
kishte me qenë mirë që të na prezantoni shkresën me rekomandim, përndryshe planifikimi i këtyre dy 
kategorive duhet të largohet nga KAB- i 2023 – 2025. Faqe 17: Tabela numër 7 tek buxhetimi i NJAB – 
Njësisë së Brendshme të Auditimit tek kategoria mallra dhe shërbime ka pasur rritje nga 11,100.00 € viti 
2022 në 16,000.00 € planifikimi për vitin 2023, d.m.th 4,900.00 € rritje apo 44.14%,  atëherë edhe pse nuk 
është ndonjë shumë e madhe megjithatë na e tregoni arsyen e kësaj rritje kur dihet se kjo njësi ka staf prej 
vetëm 3 auditorësh dhe çfarë i duhen 1,333.33 € në muaj apo 16,000.00 € në vit kësaj njësie në këtë 
kategori? Unë për vete ma merr mendja se e di por ju kisha lutur juve të na sqaroni. Faqe 23: Tabela 13 tek 
Drejtoria e Financave, në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve në vitin 2022 kanë qenë të planifikuara 
232,900.00 €, ndërsa për vitin 2023 planifikimi është  587,000.00 €, d.m.th 354,100.00 € apo 152 % është 
planifikuar më shumë për vitin 2023. Pastaj te kategoria e investimeve kapitale në vitin 2022 kanë qenë të 
planifikuara 350,000.00 €, ndërsa në vitin 2023 planifikimi është 1,112,000.00 €, d.m.th 762,000.00 € 217,71 
% është planfikuar më shumë për vitin 2023. A ka mundësi sqarim pse ka ndodhur kjo rritje enorme në 
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planifikim që realisht është mirë por na intereson me ditë se çka keni paraparë me këtë planifikim? Kur jemi 
te kjo Drejtori jashtë KAB-it kishte qenë mirë për të gjithë me ditë pse kjo Drejtori ka nevojë për një shofer 
për çka edhe është shpallur konkursi kur dihet se Komuna ka një numër të konsiderueshëm shoferësh. A 
është kjo e drejtë ndaj Drejtorive tjera dhe a hap rrugë për kërkesa të tilla edhe për drejtori tjera. Arsyetimi se 
keni nevojë për transport të përditshëm në Ministri nuk pranohet sepse kjo nevojë ka ekzistua gjithmonë dhe 
është mbuluar gjithmonë pa asnjë telashe nga DAP-i. 
Faqe 24: Tabela 14 te drejtoria e Zhvillimit Ekonomik – Infrastruktura 
- Mallra dhe Shërbime, 370,000.00 € (2022), 600,000.00 € (2023) rritje për 230,000.00 € apo 62.16 %; 
- Shpenzime Komunale, 90,000.00 € (2022), 180,000.00 € (2023) rritje për 90,000.00 € apo 100.00 % (është 
dyfishuar); 
- Investime kapitale, 3,115,843.00 € (2022), 2,325,133.00 € (2023) ulje për 790,710.00 € apo 25.37 %. 
Mundësisht të sqarohen rritjet dhe uljet edhe për këtë drejtori? 
Faqe 39: Tabela 25, tek QKMF në kategorinë e Investimeve Kapitale, planifikimi për vitin 2022 ka qenë 
15,603.00 €, derisa për vitin 2023 planifikimi në këtë kategori është 300,000.00 €, ku ka rritje në vlerë prej 
284,397.00 € apo 1,822.71%. 

Sqarim për rritje të kategorisë në fjalë edhe tek QKMF kur po pretendohet ndërtimi i objektit të ri? 
Me Qarkoren Buxhetore 2023/01 të lëshuar nga MFPT është zvogëluar numri i stafit të lejuar për shumë 

Komuna. Në këtë zvogëlim Komuna e Mitrovicës dëmtohet për 144 numër stafi në Drejtorinë e Arsimit. 
Meqenëse jemi të obliguar të respektojmë Qarkoret e lëshuara nga Ministria, kemi bërë zvogëlimin e numrit 
të stafit në Arsimin Fillor për 120 pozita dhe në Arsimin e Mesëm për 24 pozita. Pse pra i keni shpallur 
konkurset në Arsim. 

Në Anex shihet se gjatë viteve 2018 – 2021 nr i punëtorëve në Komunë ka qenë 372e shumë e keni 
akuzuar padrejtësisht Agim Bahtirin për mbi-punësim ndërsa në vitin 2022 keni 407 të punësuar, dhe i 
planifikoni për vitin e ardhshëm 454 të punësuar në Komunën e Mitrovicës e shumë mirë e dini që me 
standardet ekzistuese  Komuna jonë ishte dashur të ketë maksimum 200 të punësuar. A është kjo shpërblim 
për votat e juaja me para të qytetarëve? 

Në përgjithësi mendoj se në Komunën tonë ndër vite i është kushtuar kujdes i vecantë barazisë gjinore 
gjë të cilën e vërtetojnë edhe numrat në tabelat e paraqitura. 

Shqetësues për mua është fakti se ekziston një dallim i theksuar në paga kështu që shpresoj të gjithë së 
bashku të sjellim një barazi edhe në këtë çështje. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Më tepër që me i dhënë disa sqarime, jam shumë mirënjohës për 
diskutimet e tyre, të Z. Veselit dhe të Z. Mujka. Kërkoj falje që sigurisht edhe përfaqësuesit e Lidhjes 
Demokratike i kanë mendimet e veta, pajtohem me një pjesë të çështjeve që i ngritën duke e përfshirë edhe 
çështjen e diskutimit publik sepse është dashur, po besoj ka qenë mirë me ndodhë diskutimi publik, por unë 
marrë zotim para kësaj asambleje që gjatë draftimit të buxhetit, do të zbatohet transparenca dhe do të ketë 
numër sa më të madh të tubimeve dhe takimeve publike me qytetarët. Ne e dimë që korniza është një plan, 
është një orientim 3 vjeçar, shpesh herë ndodh që edhe në nivelin qendror por edhe në atë lokal, për shkak të 
ndryshimit të rrethanave me pas edhe shikim të kornizës nëse ndryshojnë rrethanat dhe kjo më tepër duke 
mos dashur që të minimizohet për asnjë moment rëndësia e secilës fjalë apo numër që gjendet brenda këtij 
dokumenti. E ka rëndësinë tabela numër 1 ku i jep kufijtë e buxhetit edhe strukturën e shpenzimeve ndërsa 
pjesën tjetër të projekteve, operocionalizohen dhe ndahen me buxhetet vjetore edhe ato pastaj janë obligative 
për t’i respektuar. Sigurisht se gjatë procedurës së përgatitjes, draftimit të buxhetit, diskutimit të buxhetit në 
asamble, brenda strukturës së kategorisë ose të mallrat, subvencionet apo kapitalet ka mundësi që të lëvizet 
nga një drejtori në tjetrën. Nëse flasim për investimet kapitale ka mundësi që të lëvizet prej Drejtorisë së 
Financave në Drejtorinë e Infrastrukturës pastaj tek ajo e Shëndetësisë apo anasjelltas, por ne jemi të detyruar 
me i respektu kufijtë buxhetorë. Cila është pozitive është se buxheti i vitit 2023 është goxha më i madh se 
buxheti i vitit 2022. Është pozitive për Komunën e Mitrovicës dhe kryesisht vjen si rezultat i 2 faktorëve: 
Faktori i parë është si rezultat i rritjes së granteve nga niveli qendror për shkak se rritet niveli i planifikimit të 
të hyrave për vitin 2023 dhe normalisht mbi bazën e formulës se granteve përfitojnë të gjitha Komunat nga 
kjo rritje, dhe e dyta është te planifikimi i të hyrave vetanake për shkak se Komuna e Mitrovicës ka arritur 
me i mbledhë në nivel të caktuar të të hyrave dhe mbi bazën e kësaj Ministria e Financave ka lejuar që të 
rritet kufiri i këtyre të hyrave. Dallimi tjetër pozitiv që ndodh është për shkak se në të kaluarën brenda këtyre 
të hyrave vetanake të planifikuara, ka qenë ta quajmë ashtu të hyra të dedikuara për Kompaninë Publike 
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Uniteti dhe normalisht ajo është prezantuar si hyrje dhe si dalje por nuk ka qenë mundësia që të përdoret për 
çështjet e investimeve për nevojat e Komunës. Sa i përket çështjes së  ambulancave, jam i sigurt që kjo duhet 
specifikuar me kode të veçanta se sot një projekt i cili nuk është në mënyrën e duhur dhe nuk është i 
specifikuar me kod nuk e lejon me qenë pjesë e buxhetit, të fut në rezervë dhe kur flasim për ambulancat 
flasim në kornizë më të përgjithësuar, në mënyrë të specifikuar dhe e ndan me buxhetet vjetore. Por, 
përndryshe dihet cilat janë ambulancat dhe në cilat fshatra janë edhe këtë vit, e cilat do të jenë në vitet e 
ardhshme. Por është shumë shqetësues fakti i numrit të të punësuarve, më shumë se shqetësues edhe në ligj të 
buxhetit është një nen shumë specifik që thotë: “Numri i të aprovuarve të të punësuarve në asnjë periudhë të 
vitit fiskal nuk guxon të tejkalohet”. Është e sanksionuar me nen të veçantë. Sapo e kemi marrë kornizën kam 
pasur kërkesë me drejtorinë dhe drejtoreshën e arsimit, kemi shkuar dhe kemi kërkuar takim me Ministrinë e 
Arsimit ku edhe jemi takuar me Zëvendës Ministrin dhe kemi qenë Komuna e Parë dhe e vetme. Po ashtu ka 
qenë pyetja pse ju të parët? Është normal se ne të parët sepse për shkak të punës së kaluar e vëren më herët 
këtë shqetësim dhe i referohen një formule që thotë: “Numri i arsimtarëve duhet të jetë në përputhje me 
numrin e nxënësve”. Shikoni, nuk funksionon kjo e nuk ka funksionuar as në të kaluarën, unë kam qenë në 
ato pozita. Tashmë me bë një digresion pak por Z. Mujka e kam provuar shumë herë në të gjitha mënyrat, 
bile po e them në periudhën 2004-2007 kam qenë në këtë sallë aty ulur edhe në nivel të asamblesë por edhe 
në nivel qendror, kam qenë edhe pozitë por edhe opozitë. E kuptoj me shumë korrektësi rolin rregullatorë të 
opozitës, që po edhe me dhënë propozime por edhe me dhënë alternativa, por edhe kritika pse jo dhe e kuptoj 
që kur të jesh pastaj në pozitë i ke kufizimet ligjore brenda të cilave ti duhesh që të operosh, mundesh që të 
mos pajtohesh por derisa janë në fuqi ti je i detyruar që të i respektosh. Numri i të punësuarve sepse neve na 
u ka zvogëluar edhe numri i të punësuarve edhe masa e buxhetit të arsimit si grante specifik, dhe këtë jua 
kemi sqaruar edhe Ministrisë së Arsimit. Unë besoj që kanë për ta marrur në konsideratë, ne e kemi 
shqetësimin tonë si Mitrovicë mirëpo kjo është shqetësim i madh në nivel të gjithë Kosovës për shkak se janë 
diku rreth 3900 pozita që i bie me u mbyll qindra shkolla në të gjithë Kosovën. Unë e kam sqaruar se as në të 
kaluarën këtë kriter nuk e kemi përdorur, arsyeja është se nuk shkon numri i nxënësve me numrin e 
arsimtarëve. Shkon numri i shkollave, numri i lëndëve me numrin e arsimtarëve për shkak se një klasë mund 
të i ketë 15 nxënës dhe një klasë tjetër 35 nxënës, por Arsimtari ka për të shkuar edhe për 15 por edhe për 35 
nxënës dhe sipas kësaj logjike unë uroj që kjo të ndryshojë. Nuk është problem masa e pagave sepse unë 
besoj tek ju, nëse është problem masa e pagave ne si Asamble e rrezikojmë një pjesë të hyrjes tonë vetanake, 
po dëshirojmë që ta financojmë pjesën e pagave dhe diferencën e pagave por numrin mos na e zvogëloni. 
Përndryshe nuk është problemi më herët por, problemi lind me 1 janar që është si sot. Me 1 janar 2023 nuk 
mund të kesh në listë të pagave dhe vjen situata që ne si Mitrovicë, por që këtë hall e kanë edhe gjithandej 
Kosovës, na vjen me mbyllë një numër të konsiderueshëm të shkollave. Dhe çka me bë ne, me e mbyllë 
shkollën në Vllahi, me mbyllë shkollën në Zabërgjë, a me e mbyllë shkollën në Rashan, apo Nonda Bulken 
apo Aziz Sylejmanin. Dhe ky është problem që është duke u diskutuar. Unë e kam ngritur këtë çështje në 
nivel të Kryeministrit, dhe e kam dhënë si shqetësim, dhe pres që me pas mirëkuptim. Ky proces me u 
trajtuar me periudha afat mesme edhe më afatgjatë, e keqja është që ne si Kosovë por edhe si Mitrovicë jemi 
duke u përballur me problemin demografik dhe nuk jemi duke e trajtuar mirë, për shkak se numri është duke 
u zvogëluar. Ne kemi këtë vit numër më pak të nxënësve të regjistruar se në vitin paraprak dhe kjo është në 
nivel vendit d.m.th si shqetësim, mirëpo prapë po e them edhe po e përmbylli këtë pjesën e numrit sepse 
numri është shqetësues dhe jo masa e pagave. Pavarësisht që ne mundemi me u dëmtuar si Komunë, por 
numri është shqetësues tek aspekti i të punësuarve që është ngritur. Prapë po e them asnjë organizim 
buxhetor nuk mundet ta rritë numrin e të punësuarve, kushdo që e ka akuzuar dikë për mbi-punësim e ka bërë 
sepse s’ka pasur njohuri apo ka pasur tendencë. As Kryetari i Komunës e as Asambleja Komunale e 
Mitrovicës nuk ka autoritet dhe kompetencë me rritë numrin e të punësuarve. Këtë e përcakton niveli 
qendror, edhe për administratë, edhe për arsim, edhe për shëndetësi. Prandaj, edhe me dashtë nuk mundemi 
ta rritim numrin e të punësuarve, ne mundemi ta bëjmë kërkesën, por kërkesa duhet me u arsyetuar edhe me 
u aprovuar prej nivelit qendror. Prandaj nuk mund të ketë mbi-punësim, mund të ketë plotësim të pozitave 
vakante që janë të pa plotësuara. Vetëm kjo mund të ndodhë në secilën pjesë , edhe në administratë që është 
numri më i vogël, edhe në shëndetësi që është numër pak më i madh, po ashtu edhe në arsim që ka ndodhur 
një pjesë të të punësuarve dhe pjesa tjetër do të shkojë në proces. Tek pjesa e auditimit, unë mendoj që 
pajtohemi sepse prapë përqindja ndonjëherë nuk e jep këtë pasqyrën e qartë kur flasim për përqindje, sepse 
nëse ka qenë 2000 është bërë 4000, themi që është rritur 100% por prapë janë 2000. Unë mendoj që duhet 



10 
 

përkrahur, por nuk po flasim vetëm për auditimin se ka edhe komitetin e auditimit dhe nuk po flasim për 
shpenzimet që realisht lidhen kur dëshirojmë të bëjmë pak politikë e popullizma, pak luks e gjëra. Sepse më 
ato shpenzime nuk janë luks, ato shpenzime janë të domosdoshme për funksionimin e një çështje të caktuar, 
dhe unë mendoj që kapacitetet e auditimit duhet të ngritën dhe vazhdojë insistoj në atë që të kemi kapacitetet 
të mirëfillta të auditimit, auditim të pavarur. Tek pagat në dallimin gjinor unë mendojë që kur të punësohet 
një ekonomist apo një ekonomiste, një jurist apo juriste, e ka pagën e njëjtë. Por megjithatë ato janë statistika 
ashtu siç janë, prandaj mendoj që si format kufijtë janë dhënë me qarkore, si strukturë është respektuar, është 
buxhet më i madh se viti paraprak. Tek pagat është përafërsisht i njëjtë, përveç që ndryshon 0.5 përqindëshi, 
si rezultat i përvojës së punës i detyruar që të kalkulohet. Pagat i jep komplet niveli qendrore, si grante 
qendrore nuk ka niveli komunal, dhe është pozitive që ke mundësi me i rritë mallrat dhe shërbimet, jo në ato 
kategoritë e lluksit, por në mirëmbajtje dhe çështje të tjera. Subvencionet për me i përkrahë ata që kanë 
nevojë dhe mbi të gjitha investimet kapitale, duhet që do të thotë pas procesit buxhetor do të ketë edhe 
dëgjime buxhetore, dhe drejtoritë përkatëse do të vinë me kërkesat e tyre, do të ketë edhe dëgjime publike. 
Besoj që do të vimë në kohë me një draft mirë të përgatitur, me mundësi që këtu në asamble të plotësohet 
apo ndryshohet dhe pastaj ne ta aprovojmë buxhetin në kohë. Tek projektet kapitale, thamë është pozitive 
dhe po e ngriti këtu si çështje sepse është kohë shumë e kufizuar, ndërtimi i shtëpisë së shëndetit është 
nevojë, por është projekt i madh kapital. Disa lokacione kanë qenë në diskutim, personalisht kam menduar që 
më i përshtatshmi është aty ku është shtëpia e armatës, ligjërisht nuk ka mundësi, për shkak se është objekt i 
futur në trashëgiminë kulturore. Ata që kanë punuar në këtë drejtim po mendojnë që e kanë mirë, unë po 
mendoj që është dashur të jetë shtëpia e shëndetit aty, por ligjërisht po mendoj që për momentin është diçka e 
pamundur. Fidanishtja, edhe për shkak të qasjes në rrugën kryesore kur ka nevojë për spitalin është shumë 
më larg, edhe për shkak të qytetarëve me shkua atje është shumë më larg, edhe për shkak të të punësuarve 
sepse nuk kanë infrastrukturë në atë pjesë që ju nevojite. Është shumë më problematike dhe mbi të gjitha 
është çështje procedurale që të cilat ne duhemi më i zhvillu me rektoratin për shkak se me vendim të kësaj 
asambleje është çështje legale dhe nuk është më pronë e jona, por duhet me u zhvilluar këto procedura. Dhe 
kemi ardhur në përfundim që një prej parcelave më të përshtatshme për ndërtimin e këtij objekti është parcela 
ku ka qenë objekti i vjetër i administratës së ujësjellësit, tek pjesa tek stacioni i policisë. Aty janë përafërsisht 
mbi 40 ari, i plotëson kushtet me parkingje dhe me të gjitha çështjet tjera, rrugët dhe qasjet krijohen, lidhja 
me Prishtinën sepse ka nevojë dhe është më e lehtë, lidhja me Spitalin e Bajrit është shumë më e lehtë dhe 
mbi të gjitha jam i bindur që pjesa më e madhe do të jetë financim përmes donacionit, do të jetë financim 
jashtë buxhetit. A do të ketë nevojë komuna me investuar një pjesë do të kuptohet me memorandumin e 
mirëkuptimit që besoj do të lidhet në muajin Korrik. Unë mendoj që ne këtë vendim si ekzekutiv duhet që me 
e marrë që për shkak se ekziston rreziku që ne me dalë edhe jo serioz me donacione dhe ne nuk guxojmë që 
të humbim një donacion milionësh. Jemi shumë mirënjohës dhe falënderues donatorit, dhe unë jam shumë 
mirënjohës edhe një herë për diskutimet e juaja, edhe prej juve z. Mujka edhe juve z.Veseli. Ne jemi këtu në 
dispozicion që të bëjmë sqarimet e nevojshme për dilemat që ngritën, nuk pretendojmë që është dokument 
perfekt edhe krejt çfarë ka nevojë për tu qartësuar, me u rregulluar apo specifiku, do të jetë gjatë trajtimeve të 
proceseve buxhetore. 

Xhyljeta Imeri: Para se të i paraqes brengat e mija për këtë dokument bazik që paraqet strategjinë 
komunale dhe pasqyron caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore, dua të them se jam e 
zhgënjyer  që vizioni i kësaj qeverisje është i ngjashëm me qeverinë e kaluar. Është aq i ngjashëm sa që kur 
hyn edhe e krahason me vizionin e paraqitur nga drejtoritë e kaluara, është copy paste, me pike e presje. Por 
mos të ndalem në vizionin e paraqitur. Tek drejtoria për Integrime Evropiane te investimet kapitale janë 
planifikuar 100,000.00 €, a mund të tregoni se për çka i keni planifikuar? Tabela 20.  Drejtoria e arsimit ka 
ndarë 1.600.000.00€ investime kapitale. Si e keni planifikuar ndarjen e investimeve në arsimin para fillor, 
fillor dhe të mesëm? Në vitin e ardhshëm është  paraparë zvogëlimi  për 144 i stafit në Drejtorinë e Arsimit. 
Meqenëse jemi të obliguar të respektojmë Qarkoret e lëshuara nga Ministria, a mund të na thoni ku keni 
planifikuar të i sistemoni ata punëtorë arsimor, si do ta zvogëloni stafin? Sipas raportit të Drejtorisë së 
Shëndetësisë  infrastruktura e dëmtuar shëndetësore dhe mungesë afatgjatë e investimeve në mirëmbajtjen 
dhe renovimin e objekteve shëndetësore e ka pamundësuar ofrimin e shërbimeve shëndetësore në disa 
Ambulanca të Mjekësisë Familjare. Ju keni planifikuar që në tri vitet e ardhshme të keni investime kapitale 
në shumën prej 300.000€ në vit. A mjaftojnë këto mjete për të përmirësuar infrastrukturën e dëmtuar 
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shëndetësore? Gjithashtu më interesonte edhe pse është planifikuar që të rriten shpenzimet për mallra e 
shërbime gati për gjysmë milion € në 2023 e tjerat edhe më shumë? Tabela 25. 

Shkëlqim Ibrahimi: Unë nuk kam shumë për të shtuar vetëm po ju njoftoj pak për një punëtori që është 
organizuar javën e kaluar, e cila është organizuar prej 12 komunave. Organizimin e ka bërë UN WOMEN në 
bashkëpunim me Qeverinë Suedeze, dhe janë angazhuar mentorë profesional për shikim të KAB-it në kuadër 
të kësaj punëtorie. Si mostër është përdorur KAB-i për vitin 2022-2024, ku ka rezultuar se të gjitha KAB-at 
në të gjitha Komunat janë një shabllon i njëjtë. Komuna e Mitrovicës në përbërje prej Drejtoreshës së 
Financave, Shefit të buxhetit dhe Zyrës për barazi gjinore ka arritur që të implementojë gjuhën sensitive dhe 
me implementuar shumicën e komenteve që janë dhënë. Pra, në atë trajnim dhe po besoj që në bazë  të 
informatave që kam Mitrovica është Komuna e vetme që ka arritur që t’i adresohet një KAB-i në gjuhën 
sensitive apo në gjuhën gjinore. Nuk është diçka ndoshta në substancë apo bërthamë mirë por kjo do të 
rezultojë në rritjen e disa indikatorëve të performancës. 

Pauza 11:40 
Fillon 13.00, 31 anëtarë të KK të pranishëm, 
Florina Çitaku: Në kornizën buxhetore pamë që në mesin e planeve rregullative që Komuna ka për 

qëllim të i realizojë siç janë planet për zonat urbane dhe zonat rurale, pastaj vërehet që ka rritje të 
investimeve kapitale për çdo sektor, çdo vit zhvillim i sferës dhe mirëqenies sociale, me theks të veçantë për 
gratë dhe komuniteti në nevojë. Vërehet përkrahja e të rinjve dhe bizneseve që ka qenë edhe më herët por 
tashmë është duke u respektuar edhe çështja e barazisë gjinore, përfshirja e buxhetimit gjinor që tanimë e 
veçon këtë kornizë buxhetore nga ato parapraket. Më konkretisht ne e dimë tani numrin e grave dhe burrave 
kontribute dhënës apo përfituese në për dikasteret e ndryshme të komunës. Vërehet se ka zbatueshme të 
kritereve të gjithë përfshirjes, si barazia gjinore dhe përfshirja e tyre në për aktivitetet sociale që kanë 
ndodhur. Mua më vjen mire që Drejtoria e Mirëqenies Sociale e ka si vizion përmirësimin e gjendjes sociale 
për të gjitha kategoritë me planet që janë për zhvillimin për Komunën tonë. Si rezultat i kësaj është mire që 
të merret parasysh Strehimorja për gratë si viktima në familje, që është “Raba Voca” që siç e dimë është në 
kushte jo të mira dhe mendoj që është mire të gjendet një formë e mbështetjes financiare më afatgjate. 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport së bashku me atë të Arsimit, duke e pasur një marrëveshje me GIZ-in 
për karrierë mendoj se duhet të krijojnë disa mekanizma për projekte që kanë për qëllim orientimin e të 
rinjve për karrierë, të ofrojnë programe me qëllim të vetëdijesimit të të rinjve lidhur me profilet deficitare të 
shkollave profesionale. Po ashtu edhe për profilet e arsimit të lartë, ne shohim fluks të madh të të rinjve të 
orientuar në shkolla të caktuara, për qytetin tone vlen të theksohet shkolla e mesme e mjekësisë, arsyet 
pothuajse janë të qarta për të ardhur më shpejtë tek vendet e punës. Pastaj punësimi jashtë vendit i 
infermierëve, po ashtu në fakultet orientimi është në 3 apo 4 profile. Të rinjtë është mire që ti vetëdisojmë me 
ofrimin e programeve që ofrojnë shkollat profesionale në qytetin tonë, rrjedhimisht që kemi edhe mungesë të 
kuadrove, do të kisha dëshirë të  bëja një kërkesë për DKRS dhe DKA nëse veç ka mundësi. 

Elidiana Budini Haziri: Për me mbete te diskutimi që parafolësja tha, unë kam informacione që qendra 
strehimore “Raba Voca” në muajt e fundit ka marrë shuma të mëdha parash prej disa donacioneve dhe 
Ministrisë.  Ato shuma janë shuma të konsiderueshme dhe krejt çfarë mundet me ofruar ky Kuvend Komunal 
është një objekt. Po vazhdoj tek korniza afatmesme buxhetore, tek korniza afatmesme buxhetore unë e di që 
është përpiluar në korniza të trasha por, që shumë më shumë ka me ndryshuar ndoshta. E kuptuam nga 
kryetari që 1 milion e 112 mijë € janë te Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe do të shkojnë si investim 
kapital. Ju kisha lutur kësaj drejtorie që të marrë masa dhe të kalojë tek zyrat për komunitete. Si nënkryetare 
e Komitetit për Komunitete aty janë subvencione vetëm 14 mijë €, tek zyra për pakica gjendja e tyre lë për të 
dëshiruar. Po mendoj që kanë nevojë për një kosto buxhetore pak më të madhe, për pak më shumë 
subvencione, çka do bëjnë komunitetet jo shumicë me vetëm 14.000€ buxhet brenda një viti. Kërkesat e tyre 
janë shumë më të mëdha. Kryetar, ju kemi bërë një kërkesë për takim zyrtar, ende nuk kemi marrë asnjë lloj 
përgjigje dhe aty kemi nevojë shumë për të diskutuar dhe aty ka nevojë që të trajtohen shumë problem dhe po 
e vërej që zyra që i përfaqëson ata brenda kuvendit komunal ka subvencione vetëm 14.000€. Mendoj që ata 
kanë nevojë pak më tepër me i përkrahë, dhe për derisa tek Drejtoria për Buxhet dhe Financa ekziston ajo lloj 
shume atëherë duhet me gjete një lloj mundësie që edhe kësaj zyre me i ndihmuar. Në fq 24 shërbimet 
publike dhe infrastrukturat, tek tabela shënon zhvillim ekonomik, unë nuk po e kuptoj këtë tabelë po shënon 
zhvillim ekonomik unë nuk jam ekonomiste por gjuhëtare, ka ndonjë përgjigje për këtë? E mbani mend që 
para 2 ose 3 muajsh kam diskutuar për një fëmijë me nevoja të veçanta, kam kërkuar përkrahje financiare për 
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transportin e tij, gjë që me ligj ne jemi të obliguar ta kryejmë atë si obligim. Drejtoresha e arsimit ka thënë që 
nuk ka mundësi, sepse prej drejtorisë së saj nuk ka subvencione dhe transfere. Atëherë kjo kërkesë është 
drejtuar për tek Drejtoria për Shëndetësi, dhe kësaj familje me ja u dhënë së paku 130€ për vitin shkollor për 
atë fëmijë për transport 130 € është një shumë minimale për një vit shkollor, dhe pyes pra këta fëmijë me 
nevoja të veçanta që nuk kanë ku të i sigurojnë të ardhurat për transport, ku do t’i sigurojnë këto të ardhura. 
Po mendoj që duhet bërë një zgjidhje në mënyrë që të arrihet një draft final. 

Kryetari i Komunës z.Bedri Hamza: Sa i përket komunitetit të qytetarëve jo shumicë në Mitrovicë, ne e 
dimë që gjendja e tyre është jo e mirë, fatkeqësisht gjendja edhe për shumë pjesëtar të komunitetit shumicë 
është jo e mirë. Mirëpo, buxheti kur ndahet nuk diskriminon asnjërin nga komunitetet. Në fillim e theksuam 
që korniza afatmesme buxhetore është një plan, një orientim 3 vjeçar, nuk specifikohet gjatë buxheteve 
vjetore besoj që edhe mund të merren në konsideratë të gjitha nga propozimet tuaja të qëndrueshme. Brenda 
mundësive reale që mund të realizohen për financim edhe me i vendosë në buxhet. Sa i përket rastit konkret 
që ju po e thoni, unë bashkë me Drejtorinë e Mirëqenies do t’a shikojmë që me i dal në ndihmë edhe më 
tepër. Ne e dimë që është një ndihmë simbolike, mirëpo realisht do të bëjmë përpjekje maksimale që përmes 
Drejtorisë së Mirëqenies të i ndihmojmë kësaj familje. 

Faruk Mujka: Nuk po flas për mjetet, por të gjithë së bashku duhet bërë një ri-organizim në atë zyre në 
përfaqësim, sepse kemi komunitete të stër përfaqësuara e që nuk jetojnë në komunën tonë, ndërsa pjesa tjetër 
e komuniteteve nuk përfaqësohen fare në atë zyre, por brenda kompetencave duhet bërë një ri-organizim i 
asaj zyre apo drejtorie për komunitete që të gjitha komunitetet të jenë të përfaqësuara. 

Kryetari Bedri Hamza: Kjo është gjendja e cila është, pajtohem me atë që thoni, duhet rregulluar, ka 
komunitete në Komunën e Mitrovicës që fare nuk janë të përfaqësuara në atë zyre, dhe nëse i marrim si 
numër i tyre janë komunitete me numër më të madh, ne e dimë që nuk mundemi me ndërruar numrin e të 
punësuarve të komunës si organizatë buxhetore, por do të shikojmë që brenda drejtorive apo zyreve që 
gjenden nën ombrellë të komunës si zyra për komunitete apo të tjera pa i’a prishur strukturën që kanë për të 
bërë ndryshim tek ato, duke i përfshirë në to edhe komunitetet pra që nuk janë të përfaqësuara ende në zyrën 
për komunitete. Jam shumë dakord dhe do dalim shumë shpejtë me një rezultat konkret. 

Ekrem Sadiku: Desha të ndërlidhem me kornizën afatmesme buxhetore, më saktësisht në faqen 14, ku 
decidivisht shkruan se në qarkoren buxhetore 2023 lëshuar nga Ministria e Financave, thuhet se është 
zvogëluar numri i stafit brenda shumë komunave. Pra për mësimdhënësit me këto largime, Komuna e 
Mitrovicës dëmtohet me 144 pozita më pak në stafin e Arsimit. Mirëpo ajo që më l’a përshtypje ishte se, 
decidivisht shkruhet: kemi bërë zvogëlimin e stafit të Arsimit fillor për 120 pozita dhe në Arsimin e Mesëm 
për 24 pozita. Pra, kemi bërë, kjo nuk e di a është lëshim apo ka ndodhur kështu në anën tjetër me sa kam 
informatë unë është një zotim nga Ministria e Arsimit. Unë decidivisht e kam pare një njoftim ku potencon se 
përafërsisht 2000 mësimdhënës do të i përfshijë kjo formulë në raport. Mirëpo zotimi i saj është se asnjëri 
nuk do të mbetë pa punë, kjo është gjë e mirë. Ndërsa këtu po më intereson çështja se a janë larguar këta 
mësimdhënës sepse këtu po shkruan që kemi bërë largimin e tyre.  

Kryetari Bedri Hamza: Ky është një dokument pra një planifikim. Zvogëlimi nuk ka ndodhur ende, unë 
kam parë edhe në deklarata që kanë folur për një lloj harmonizimi të këtyre pozitave. Tash si do të trajtohen 
mbetet për t’u parë në proces, sa kam vërejtur ka vullnet politik me u marrë me këtë punë dhe besoj që do 
ketë një zgjidhje adekuate për këtë problem. Përndryshe aktualisht në planifikim duhesh që të i përmbahesh 
asaj që kanë thënë ata që i ke 144 pozita më pak. Por në realitet nuk ka ndodhur dhe nuk ka nevojë të ndodhë 
deri më 1 janar 2023, ndërsa në qarkoren e dytë buxhetore të sjellë nga Ministria e Financave ne do të 
shohim se a ka reflektim në këtë punë, dhe a do të ketë mundësi që kjo të ndryshohet. Përndryshe, nëse 
realisht mbetet se si e kanë dërguar qarkoren buxhetore në të gjithë Kosovën janë mbi 3900 pozita, që nëse 
marrim numrin mesatar të personelit të përgjithshëm arsimor në të gjithë Kosovën i bie që të mbyllen më se 
600 shkolla. Por kjo është ende në pjesën e draftit dhe planifikimit, dhe ne jemi duke punuar shumë edhe me 
nivelin qendror që kjo gjë të mos ndodhë. Kemi biseduar edhe me përfaqësues të fshatrave ku d.m.th është 
goxha vështirë edhe organizimi ku p.sh në një shkollë kanë ngelur më shumë se 6 nxënës, vetëm 6, por duhet 
parë se si po trajtohet ky proces. Sepse arsimimi fillor është obligim për të i’u ofruar nxënësve detyrim 
kushtetues, por jam i bindur që kemi për të bërë një zgjidhje që ka me qenë e pranueshme edhe me nivelin 
qendror. Në planifikim ne jemi të detyruar që të reflektojmë dhe qartazi t’a pranojmë një dokument që është 
detyrues për neve. Nëse ndryshon dokumenti ne duhet ta ndryshojmë gjatë hartimit të buxhetit, nëse nuk 
ndryshon sado që është i dhimbshëm për momentin është kështu.  
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Muhamed Hoti: Jam kureshtar të dijë tabela numër 3 tek aneksi më parë a i drejtohet Drejtorisë së 
Arsimit. Po flasim për një numër që është i rekomanduar nga Ministria e Arsimit, unë tek planifikimi po has 
në një numër më të madh se 144. Tashmë gjatë vitit 2022 në stafin e Drejtorisë së Arsimit e kemi 1283 
numrin e punonjësve, te planifikimi kemi hasur në një zbehje prej 1094 punonjësve. Tashmë nuk po del 
numri 144 persona më pak por po del 189 punonjës më pak në Drejtorinë e Arsimit. Tek aneksi e kam fjalën 
dhe po pyes a i shtohet numrit prej 144 personash të larguar edhe personat që kanë për të ndalur në pension 
apo se ku tjetër.  

Vesel Neziri: Tek ky shqetësimi për Drejtorinë e Arsimit me sa e mbajta në mend, tek konkursi i fundit 
Faruku tha se nuk është dashur që të shpallet fare. Unë jam i mendimit që jo a duhej shpallur apo jo por duhej 
gjithsesi madje para një viti nëse merren parasysh orët e humbura për shkak të mungesës së mësimdhënësve. 
Nuk mundemi të bëjmë krahasim të moshës në këtë pjesë, mungesa në arsim është shumë e madhe këtë vit, 
disa lëndë të caktuara nxënësit kanë humbur prej 4 deri në 5 muaj pa mësimdhënës. Krejt kjo për shkak të 
konkursit që nuk është zhvilluar me kohë. E dyta mbingarkimi, ju lutem drejtoreshë të shikoni informacione 
të sakta nga punonjësit e shkollave, gjatë konkurseve të kaluara ka ndodhur që për një pozitë janë punësuar 2 
mësimdhënës, pra ku ka mundur të jetë vetëm 1, aty kanë qenë 2 me nga 10 orë të ndara. Pra kur vjen 
momenti që të shkarkohen ata punonjës është mire që të merret përgjegjësi nga drejtorët e shkollave se ku 
kemi mbingarkesë të mësimdhënësve për një pozitë dhe tek orët e ndara. E gjithë puna është tek konkurset 
kur kanë dalur, pra ka ndodhur momenti kur ka hyrë një person i ri në pozitë dhe mësimdhënësi i vjetër ka 
mbetur pra me normë të përgjysmuar. Pra konsideroj se duhet hulumtim që kur të vjen momenti i shkarkimit 
të minimizohet në maksimum numri i të larguarve.  

Armend Begu: Dua të ndërlidhem me atë që tha Kryetari dhe me një citim të Ministres së Arsimit. Me 25 
maj thotë kështu: më shumë se 2000 mësimdhënës kanë vëmendjen e qeverisë, thotë ajo. Është reflektuar që 
zvogëlimi i numrit të nxënësve të mos reflektojë në humbjen e numrit të mësimdhënësve, ri-planifikimi i 
planit për shkollat do t’a evitoj këtë humbje, ashtu si ruajtjen e buxhetit. 

Kryetari Bedri Hamza: Postimi është politik. Është krejt në rregull, por proceduralisht me u përmirësua 
kjo duhet thirrur komisioni i granateve edhe me vendosë që ky komision mos me u ndërlidhë se praktikisht 
dhe teorikisht mundtë jetë ashtu. Praktikisht nuk funksionon ndërlidhja ndërmjet numrit të nxënësve dhe 
personelit arsimor. Nuk besoj që mund të ndodhë për një vit, por besoj që edhe niveli qendror, por edhe ne 
duhet të jemi shumë bashkëpunues dhe duhet që t’a trajtojmë këtë situatë me kujdes që mos të ketë 
mbingarkesë të personelit por edhe të mos largohen persona me kontrata të vlefshme të punës pasi që këtu 
hyn obligimi ligjor dhe duhet të shikohet me shumë kujdes. Por, ky postim nuk na kryen punë. 

Erseka Barani: Unë kam një kërkesë edhe një pyetje. Fillimisht po e bëjë pyetjen për Drejtorinë e 
Shëndetësisë të cilën e kam paraqitur edhe tek Komiteti për Politikë dhe Financa. Ka të bëjë me tabelën 
numër 24, tek kategoria mallra dhe shërbime për vitin 2023 sipas këtij dokumenti planifikohet që në 
Drejtorinë e Shëndetësisë, në administratën për shëndetësi të jenë 200 mijë €. Njëkohësisht do të jenë edhe 
389 mijë € në QKMF. Dua të pyes drejtorin se çfarë do të bëhet me ato mjete, a do të orientohen këto mjete 
në QKMF. Si dhe kërkesa është tek kategoria e subvencioneve dhe transfereve, në tërësi ky dokument thotë 
se do të ketë 1 milion e 227 mijë € në këtë kategori të subvencioneve dhe transfereve, ndërsa për Drejtorinë e 
Shëndetësisë janë ndarë vetëm 60 mijë €. Ajanë të mjaftueshme 60 mijë € për vitin 2023, apo është e 
nevojshme që të rritet shuma tek subvencionet dhe transferet. 

Kryetari Bedri Hamza: Nëse e shikojmë vitin 2024 komplet tek Qendra e Mjekësisë Familjare edhe 
Drejtoria e Shëndetësisë del që kemi 516 mijë tek qendra kryesore e mjekësisë familjare, e që është një 
numër pra një rritje në raport me vitin 2023. Por kemi edhe një zvogëlim tek Drejtoria e Shëndetësisë, për 
shkak se kur flasim për mallrat dhe shërbimet kjo kryesisht ka të bëjë me material shpenzues brenda sistemit 
të shëndetësisë dhe për barna. Dallimi këtu është se kush dëshiron të i menaxhojë këto, a dëshiron të i 
menaxhojë drejtoria apo qendra kryesore e mjekësisë familjare. Prapë se prapë efekti përfundimtar është i 
njëjtë. Ndërsa sa i përket shumave të vendosura këtu, ju e dini që ai që ka projektet më të përfunduara e bind 
më shumë kryetarin sa i përket realizimit të një projekti dhe varet se a kanë qëndrueshmëri të tyre apo 
arsyeshmëritë tyre. Në këtë mënyrë edhe kryetari pajtohet që me u proceduar në kuvend një buxhet a më 
shumë për shëndetësi, apo për arsim a për mirëqenie, varet se si kanë me i arsyetuar që në strukturë të 
kornizës e jo brenda kategorive. Brenda kategorisë mund të ketë lëvizje nga një drejtori në tjetrën, ka 
mundësi brenda përgatitjes së buxheti të mos me u rrit buxheti për shëndetësi por duhet të zvogëlohet diku 
tjetër. Prandaj është proces, dhe kur vjen si draft buxhet do të vijë më i specifikuar, besoj unë. 
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Drita Kadriu: Kur është punuar dokumenti nuk janë përfshirë kontratat të cilat janë pranuar nga muaji 
shkurt deri në qershor. Prandaj e kemi një diferencë këtu tek numrat.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Kornizën 
Afatmesme buxhetore komunale 2023-2025. 

Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
 Kryesuesja  konstatoj se unanimisht u miratua Korniza Afatmesme buxhetore komunale 2023-
2025. 
 

Pika 4 
Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin lidhur me Propozim-vendimin për bartjen e të hyrave vetanake të 

Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur). 
Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Propozim-vendimin për 

bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur). 
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua vendimi për bartjen e të hyrave vetanake të 

Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur). 
 

Pika 5 
Kryesuesja hapi diskutimin. 
Faruk Mujka: Propozimi për shtëpinë e peshkatarëve mund të jetë shkas që edhe shoqatat e tjera të bëjnë 

kërkesa të tilla, madje ndoshta më mirë do të ishte që një pjesë e mjeteve të ndahen për rregullimin e kulmit 
dhe fasadës së shtëpisë së shurdhmemecëve. Unë e kuptoj Kryetarin në këtë çështje sepse shoqatën i ka 
votues besnik dhe një pjesë të mjeteve i ka nda edhe nga buxheti i Kosovës derisa ka qenë Ministër i 
Financave, por duhet të kesh parasysh edhe propozimin. Sqarime shtesë për: - Pajisje motorike per pastrimin 
e liqenit në vlerë prej 50,000.00 €, për çfarë pajisje bëhet fjalë, nëse blihen pajisjet në fjalë a do të thotë që 
është zgjedhur çështja e liqenit? -Renovimi i objektit të komunës 36,273.48 € (5,000 + 31,273.48), të 
specifikohet saktë se për çfarë renovime bëhet fjalë dhe të prezantohet paramana dhe parallogarit? -Ndërtimi 
dhe riparimi i rrugëve të dëmtuara në qytet në vlerë prej 20,000.00 €, të specifikohet se për cilat rrugë bëhet 
fjalë kur dihet se me 20,000.00€ dihet se nuk mund të riparohet shumë, andaj të specifikohet cila rrugë apo 
cilat rrugë do të riparohen, sepse ndërtimi nuk vjen në shprehje me 20,000.00 €?  

Kryetari Bedri Hamza: Do të thotë, ju e ngritët një çështje e cila është shumë interesante, destinacioni në 
asnjë moment nuk duhet me u ndryshu, pse shtëpinë e peshkatarëve? Sepse e kanë japur një zotim që do të 
kujdesen për liqenin. Edhe deri më tash e kanë dëshmuar që kanë rritur numrin e peshqve në Liqe dhe kanë 
organizuar gara të peshkatarëve aty. Aktualisht si kanë mbetur nuk duhet ashtu, e keqja e kësaj është që siç e 
dimë çmimet janë ngritur, dhe mjetet të cilat janë planifikuar në buxhetin fillestar janë treguar të pa 
mjaftueshme dhe për ato mjete nuk ka konkurruar askush dhe është dashur të rritet shuma, tek çështja që 
është përmendur, është një 20 mijësh që është marrur për t’u shtuar tek projektet e tjera, se ka tepruar, është 
lidhur kontrata, kanë qenë të planifikuara, kanë konkurruar me një vlerë më të ulët të kontratës dhe janë 
ridestinuar tjetër vend, edhe çështja është tek trotuaret, por i njëjti veprim ka ndodhur, edhe ke tema tek 
renovimi i objektit të komunës, realisht ne e dimë që kati i parë apo domethënë ky kati përdhes, ku janë disa 
zyre, kanë nevojë për një investim, nëse dalin mjetet pse jo edhe më shumë, dhe besoj që disa njerëz që 
punojnë në ato kushte jo të volitshme për punë, duhet të i’u përmirësohet vendi dhe ambienti i punës për 
shkak se kalojnë një pjesë të jetës së tyre në të dhe të gjithë jemi për atë se duhet t’a rinovojmë. Shtëpia e 
shurdhë memecëve sot do të japë premtimin, që në buxhetin e vitit të ardhshëm objekti i tyre do të jetë në 
renovim. E dimë se si i kanë kushtet dhe renovimi për objektin e tyre do të jetë brenda buxhetit për vitin 
2023. 

Hysen Muzliukaj: Mendoj që dokumenti të cilin e keni sjellur është shumë i zbrazët, është dashur që të 
ketë arsyeje pse mjetet po largohen nga një projekt e po futen në projektin tjetër, e kam cekur edhe në KPF 
lidhur me anijën, 150.000€, ku është anija e cila është blerë në mandatin e kaluar, është dhënë në shfrytëzim 
tek zhytësit, Trepça apo Mitrovica sido që thirren, është dhënë kontrata 1 vjeçare e cila ka përfunduar, a është 
vazhduar apo jo, çfarë ka ndodhur me të, edhe në KPF kam pyetur, domethënë një projekt të administratës 
60.000 € nuk e ka lejuar ASHI, rekomandim për herë të tjera, të pyesim një herë a lejohet një projekt të 
realizohet apo jo? 
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Kryetari Bedri Hamza: Është turp që në 2022 kontabiliteti i komunës të udhëheqtë me excel, ti me e pyet 
furnitorin se sa të kam borxh që me i barazua kartelat, ASHI ose duhet me të ofrua zgjidhje ose mos me të 
pengu në pune. Edhe kompanitë private kanë software për kontabilitet ndërsa ne kemi mbetur prapa, disa 
komuna kanë marrë software, ndërsa ne kemi dashur të pyesim, të shkojmë me rregull, ose duhet me të ofrua 
ose nuk duhet me të pengu, por jo edhe me të pengu edhe mos me ofruar asgjë. Çështja e anijes po del që ai 
mjet që është tashmë nuk është i mjaftueshëm për mirëmbajtjen e liqenit, është bërë problematike 
mirëmbajtja e tij, mendoj që është aset i Mitrovicës, ku d.m.th po vinë nga të gjitha anët e Kosovës për t’a 
vizituar dhe i duhet mirëmbajtja më e mirë, gjelbërimi më i mirë që të zhvillohet më shumë si aset, prandaj 
është japur një shumë dhe nuk ka mjaftuar pastaj është rritur shuma, është rreth 90.000€, me ofertën e parë 
nuk ka pasur ofertues, duhet me pas ofertë, unë dëshiroj që të ketë ofertues, që të ketë mirëmbajtje më të mirë 
të liqenit. Tek mjetet aktuale për liqenin, do dëshiroja që të ishte prezent këtu Drejtori i Emergjencave, por ka 
një rast siç edhe jeni të njoftuar, besoj që në mbledhjen e radhës të asamblesë do të ketë përgjigje adekuate që 
mos të hy dhe të japë përgjigje të pa plotë. 

Vesel Neziri: Meqenëse tek transferi po shkruan, rrugë dhe meremetimi i rrugëve, tek fshati Vllahi disa 
familje atje që kanë ndërtuar shtëpi e kanë rrugën jo aq të mirë, kisha pas dëshirë që ti’u dilet në ndihmë 
atyre familjeve me atë rrugë.  

 Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Propozim-
vendimin për aprovim të trasnsferit. 

Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua Vendimi për aprovim të trasnsferit. 

       
Pika 6-7-8 

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket pikave 6, 7 dhe 8 kanë të njëjtin karakter po i diskutojmë bashkërisht 
ndërsa për votim shkojmë për pikat veç e veç, në KPF jemi dakorduar që të dalim me një konkluzion që 
Komiteti për Politikë dhe Financa e obligon Kryetarin e Komunës respektivisht, Drejtorinë e Administratës 
së Përgjithshme, Drejtorinë për Mirëqenie Sociale dhe Integrime Evropiane dhe Drejtorinë për Kulturë Rini 
dhe Sport që të jap sqarime para mbledhjes të Kuvendit të Komunës që do të mbahet me datë 29.06.2022 
lidhur me kërkesat e shoqatave të lartcekura, dhe të jap sqarime: Shoqatat e lartcekura a janë trajtuar nga 
drejtoritë përkatëse, a kanë qenë përfituese të subvencioneve gjatë këtij viti. A ka pasur thirrje publike për 
subvencionim të të njëjtave, si dhe a kanë në plan drejtoritë të bëjnë thirrje publike për subvencionim të 
këtyre shoqatave. Drejtoritë duke u bazuar në sqarimet e lartcekura ti rekomandojnë Kuvendit të Komunës 
miratimin apo mos miratimin e kërkesave të lartcekura. Arsyeja e kësaj është që aplikimet të bëhen në 
mënyrë të procedurave rë rregullta, pra ne jemi për t’i përkrahur mos të dalim që jo por në mënyrë të 
rregulltë. Hap diskutimin. 

Shkëlqim Ibrahimi: Ne nuk jemi kundër mos përkrahjes së OJQ-ve por neni 1 rregullon transparencën 
dhe mbështetjen financiare të organizatave jo qeveritare, por edhe neni 2 na obligon po ashtu që të 
respektojmë këto organizata jo qeveritare sipas rregullave të nevojshme, po ashtu neni 12 e cek që çdo 
shpallje për mbështetje të këtyre organizatave jo qeveritare duhet të bëhet publike, dhe të shpallet në web 
faqen për të parë mbështetjen financiare, prandaj unë po ndërlidhem me pikat 6, 7, 8, dhe si konstatim ne 
jemi që të i përkrahim organizatat jo qeveritare konform rregullores dhe jo në këtë mënyrë. 

Faruk Mujka: Tash i njohim të 3 shoqatat dhe bartësit e tyre, me pas qenë të varur nga popullizmi mirë 
do të ishte me i përkrahë këto shoqata, ashtu si n’a keni ngarkuar neve më herët, mirëpo, ne para 2 javësh 
kemi kontrolluar raportet e auditorit dhe auditori ka konstatuar se pse janë përkrahur këto organizata nga 
kuvendi komunal, e ne nuk mundemi të votojmë diçka që është kundër ligjit, dhe i inkurajojmë të gjitha këto 
organizata që duhet të aplikojnë në drejtoritë përkatëse për këto mjete, dhe ne nuk kemi informata për mjetet 
e marra më herët dhe neve na caktohet barrë e madhe me këto për shkak se me e thye ligjin kaq hapur nuk 
mund të ndodhë. 

Armend Begu: Një kritikë për Sekretarinë e Kuvendit, për shkak se zonja është adresuar shumë keq, 
qytetet Vushtrri-Vuqitërn, Skenderaj-Serbicë; termi Serbicë nuk është më zyrtar, është dashur që të kritikohet 
dhe të mos lejohet të ndodhë të përdoret ky term ofendues, sepse nuk ka më Serbicë, te historiku nuk besoj 
që patë ndonjë raport më të hollësishëm. 

Kryetar i Komunës z. Bedri Hamza: Ne nuk duhet seancën që t’a sfidojmë, asambleistët që të i sfidojmë, 
por duhet që të i kthejmë përgjigje adekuate kërkuesit, dhe të kanalizojmë që kjo kërkesë duhet të 
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harmonizohet me ligjin dhe procedurat e nevojshme, vjen në asamble dhe votohet, pastaj del personi dhe 
thotë që pas mbledhjes së asamblesë nuk po përkrahet, jo, duhet të harmonizohet me ligjin dhe të shkojë 
sipas ligjit, dhe i’u kisha lut domethënë kuvendin, sepse ne si ekzekutiv nuk duhet së pari t’a sjellim në 
asamble një kërkesë që nuk është në përputhje me ligjin, dhe duhet që edhe asambleja kur sjellë diçka për të 
votuar në asamble, duhet që të jetë në përputhje me ligjin rregulloret në fuqi, vullneti politik duhet të 
paketohet brenda kuadratit ligjor. 

Jeton Ujkani: Vitin e kaluar ka pasur kërkesa që të përkrahen shumë klube sportive, dikush për përfitim 
votash, dikush për me i ndihmuar klubit, dua të pyes se a kanë vazhduar ato pagesa të vitit të kaluar dhe a 
janë të njëjta procedurat sikurse me këto shoqata të tjera, dhe do ishte mirë nëse po, ose të anulohen edhe ato. 

Kryetari Bedri Hamza: A bën një propozim, ju lutem, nuk besoj që asnjëri nga asambleistët është kundër 
këtyre kërkesave, por besoj që këto kërkesa duhet adresuar drejtorive përkatëse, dhe nëse ka buxhet për këto 
çështje, duhet shkuar në procedurë të rregullt dhe në harmoni me ligjin, qysh e kërkon ligji, procedurat dhe 
rregulloret, nuk po kërkon që të refuzohet domethënë asambleja, por po kërkon që të shkojë sipas 
procedurave, rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, por halli është që, unë nuk besoj që asambleja është kundër, 
por edhe nëse votohet për kjo kërkesë, atëherë si të shkon tek ministria e administrimit të pushtetit lokal, ata 
e kthejnë mbrapa sepse nuk përputhet me ligjin dhe rregulloret në fuqi, jam i bindur që duhet të informohen 
dhe këshillohen që kërkesat e tyre t’i drejtojnë sipas procedurave dhe rregullave që janë në fuqi. 

Xhevrije Bahtiri Ademi: Po ndërlidhem më herët edhe me kolegun, edhe në herën e kaluar kam ngritur 
zërin për mbështetjet që janë japur për ato shoqata, d.m.th ne duhet të dimë se ku kanë shkuar ato para, se si 
kanë shkuar procedurat për mbështetjen e tyre financiare, gjithmonë jemi sfiduar me ngritje dorësh, nëse 
mendoni zotri kryetar që ne nuk duhet t’a votojmë, atëherë tërheqë pikën, ose kemi për t’a votuar pikën ose 
jo, sepse njëjtë ka shkuar edhe me herët tjera, domethënë duke shpërndarë para për klube të ndryshme e 
shoqata, dikush 10.000 € për klubin basketbollistik “Trepça”, dikush për dikë tjetër, votat bëheshin dhe pastaj 
u votojke, ose të tërhiqet nga rendi i ditës ose të votohet. 

Shkurta Shosholli Musa: Duke mos dashur të nxjerri elaborim dhe krahasim të të dy mandateve, të 
mandatit të kaluar dhe të tashmit, kisha dashur që të mos n’a vendosni para këtyre rasteve, për shkak se është 
natyra e votimit si tha kolegia paraprakisht por, për të marrur një vendim të drejtë nuk mjaftojnë materialet 
që na vijnë përpara, por shpesh herë duhet që ne të lexojmë normativ, ligje dhe udhëzime lidhur me këto 
gjëra, për të marrur një vendim të drejtë apo për të shprehur vendimin tonë, për një arsye të drejtë nuk isha në 
fillim të seancës por, ishte dashur që këto pika të rendit të ditës të tërhiqen nga rendi i dites që në fillim për 
shkak që të mos përballemi me situata të ndryshme dhe të ngjashme, dhe është e ditur se pa i japur ngjyrim 
partiak çfarë situate kaotike ka qenë në mbledhjet e kaluara kur jemi përballur me situatë të ngjashme, duke 
mos i larguar anët pozitive, ka pasur edhe anë negative, mirëpo nëse duhet që këto pika të rendit të ditës të 
votohen, atëherë nuk e kam një përfundim për këtë votim, por kemi kërkesa që nuk e kemi luksin, 
atdhetarizmin e mjaftueshëm që mos të i’u përgjigjemi pozitivisht. 

Kryesuesja e Kuvendit: Kërkesat janë kështu që, kur vijnë në kuvend komunal duhet të votohen dhe të 
i’u jepet përgjigja nga kuvendi për ato kërkesa, vetëm se për me qenë sa më transparent në lidhje me këto 
kërkesa i kam paraqitur, kështu që për këto kërkesa jemi ne kuvendi që duhemi për të japur një përgjigje 
përfundimtare, çka e vërejta nga diskutimet është që ne nuk jemi kundër nga asnjë kërkesë për këto, por 
bëjmë thirrje që të gjitha këto shoqata të aplikojnë në drejtoritë përkatëse sipas rregulloreve, edhe drejtoritë 
përkatëse duhet me i subvencionu ato shoqata apo organizata që e shohin të arsyeshme që shkojnë konform 
rregullave, 3 kërkesat po i vendosim bashkë. 

Kryetari Bedri Hamza: Kryetari nuk e ka propozuar si pikë, nuk mundem me e tërheq pikën që unë nuk e 
kam propozuar, nëse ka subvencione brenda asamblesë, asambleja duhet të i udhëheqë procedurat, dhe në 
procedurë të bëjë shpërndarjen e këtyre subvencioneve, auditori nuk të thotë se kujt i’a ke dhënë, auditori 
kërkon që të respektohet rregullorja, kur ka pozicion të subvencioneve brenda asamblesë të ketë procedura të 
shpërndarjes, nuk po kërkohen që të refuzohen kërkesat por po kërkohet që të njëjtat të futen në procedurë, 
edhe kur je në vendim marrje duhet marrur vendime që nuk të pëlqejnë sepse duhet zbatuar ligji, po e vërtetë 
nuk fiton vota, por nuk jemi këtu që të bëjmë gjëra për vota, edhe logjika ekonomike edhe aspekti human 
duhen vendosur brenda kuadrit ligjor. 

Vesel Neziri: Ne kemi ardhur këtu edhe per vendime që nuk n’a konvenojnë, në mandatin e kaluar e kam 
bërë me këmbëngulje qëndrimin tim që një x organizatë të mos i’u jepen ato mjete, kam qenë i vetmi dhe më 
keni sfiduar me 34 vota, dhe ka qenë një drejtoreshë me një person nga nacionalitetet tjera që n’a kanë 
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sfiduar këtu, e kam pyetur se pse nuk e ke bërë këtë në Mitrovicën Veriore, ka thënë se kam dashur të i sjellë 
Mitrovicës së Jugut 1 milion €, dua ta pyes z.Faruk Mujka se a kanë ardhur ato 1 milion € ndonjëherë? Po e 
shoh edhe me një prej rasteve këtu sot, pse nuk i kanë dërguar në pjesën veriore? I dërgojnë projektet këtu, 
në pjesën veriore, në drejtoritë përkatëse dhe fiton i njëjti projekt vetëm me mbiemra të ndryshëm, dhe duhet 
te i’u japet si shembull qe ky Kuvend nuk lejon të tilla kërkesa të vijnë dhe të paraqitet Kuvendi si shkelës i 
ligjit, dhe nuk ka këtu heqje te pikës së rendit të ditës, futeni në votim, unë jam kundër saj dhe nuk e kam 
problem këtë gjë publikisht, dhe t’a marrin 1 here e përgjithmonë përgjigjën. 

Kryesuesja e Kuvendit hedh në votim konkluzionin si në vijim: 
Kuvendi i Komunës me qellim te respektimit te kritereve, standardeve dhe procedurave themelore per 

financimin publik te organizatave joqeveritare, me qellim te vendosjes se një sistemi transparent dhe 
llogaridhënës per financimin me fonde komunale te programeve dhe projekteve te OJQ-ve, duke respektuar 
parimet e përgjithshme te Rregullores MF nr. 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit 
publik te OJQ-ve I UDHEZON: 

OJQ-ne "Shoqata e grave te Mitrovicës per te drejtat e njeriut", "Lidhjen e Invalidëve dhe Viktimave 
Civile te Luftes" dhe AFSHV "Shqipet e Vogla", qe kërkesat e tyre ti adresojnë ne drejtoritë përkatëse duke 
respektuar dispozitat e Rregullores se lartcekur, kriteret e përgjithshme dhe ato specifike, te aplikojnë ne 
Thirrjet Publike te planifikuara te shpallen nga drejtoritë përkatëse, thirrje te cilat do te publikohen ne web 
faqen e Komunës. 

Rezultati i votimit: 27 për, 0 kundër dhe 1 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua Konkluzioni. 
 

Pika 9  
Kryesuesja e Kuvendit meqenëse u dakurduam që të dalim me një konkluzion tek propozimi i z. 

Kushtrim Zeneli propozimi per lirimin hapësirave (oborret) e Shkollave te Qytetit te shfrytëzohen si 
Parkingje te përkohshme atëherë hedh në votim rekomandimin si në vijim: 

I rekomandohet Kryetarit te Komunës si organ përgjegjës dhe kompetent presa i përket interesit lokal 
duke respektuar standardet e përcaktuara ne legjislacionin ne fuqi, duke u bazuar ne dispozitat e Rregullores 
komunale Nr. 17/2013 Per Parkingjet Publike, te sjelle vendim me te cilin: 

1. Te gjitha hapësirat (oborret) e Shkollave te Qytetit te lejohet te shfrytëzohen si Parkingje te 
përkohshme, te rregullohen dhe te shënjohen përkohësisht për parking. 

2. Lejimi i propozuar te zgjasë vetëm gjate sezonit te verës, respektivisht deri me 31 gusht, dhe te 
destinohet per parkim te automjeteve per udhëtare dhe shfrytëzim per bashkatdhetarët e ardhur nga diaspora. 

3. Ne baze te nenit 6 te Rregullores se lartcekur per shfrytëzimin e parkingjeve përgjithshme, 
bashkatdhetarët te lirohen nga pagesa e 9mimi te parkimit (parkingjet e kohëpaskohshme). 

Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua rekomandimi.  
 

Pika 10 
Kryesuesja e Kuvendit thekson se Raportin e Panelit përzgjedhës për zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve 

konsultative e keni pranuar të gjithë me material dhe besoje se e keni lexuar, andaj unë do ti citoj emrat e 
atyre anëtarëve të cilët janë në raport, prandaj e hap diskutimin. 

Hysen Muzlikaj: Sa e pash në fillim këtu nuk e di si ka shkuar procedura, me numër 3 Armend Agolli 
mungon në këtë procedurë të vlerësimit, nuk e di pse nuk është bërë ndërrimi, edhe është pjesa procedurale, e 
pyes edhe sekretarin pasi që është këtu, në fakt vendimi i Kuvendit është 7,7,7, këtu po votohet 7,5,6, edhe 
në të njëjtën kohë është hapur një konkurs tjetër për pranimin e një anëtari tjetër, mos po bëjmë shkelje 
procedural, kur vendimi është për 7,7,7 secili komitet me i pas 7 persona, nëse ne i votojmë, në të njëjtën 
kohë thotë se mandati i një anëtari për secilin komitet është 4 vjeçar, proceduralisht po e pyes sekretarin se a 
kemi ndonjë shkelje të procedurës, a kemi të drejtë ta votojmë këtë pikë kështu. 

Nazmi Jashari: Në radhë të parë vendimi i kuvendit për formimin e këtyre komiteteve konsultative nuk e 
përcakton numrin e anëtarëve që duhet me i pas komiteti dhe ky kuvend, para dy muajsh ka marrur vendim 
për autorizimin e atyre komiteteve dhe e ka autorizuar komisionin për shpalljen e konkursit, nuk përcaktohet, 
në bazë të udhëzimit administrativ të vitit 2016 komitete munden me i pas prej 5 deri në 7 anëtarë dhe 
komisioni ka shpallur konkursin për 7 anëtarë, ju po e shihni raportin e komisionit, 1 komitet janë 7 anëtarë 
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pasi që të gjithë i kanë plotësuar kushtet, në çështjen e përzgjedhjes nuk po hy, , ndërsa në Komitetin për 
Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara i kanë pasur vetëm 5 kandidatë, me sa e di unë pika 
tjera apo listë tjetër nuk ka pasur, prandaj nuk ka pasur kandidatë tjerë për ti plotësuar dhe kanë shpallur 
konkurs edhe për 2 anëtarë të tjerë, duke vepruar për Komitetin për Shërbime Publike ku kemi vetëm 6 
kandidate që i kanë plotësuar kushtet dhe për njërin nga të shtatit e kanë ri shpallur konkursin. Kuvendi 
mundet që, meqenëse këto komitete faktikisht prej 7 anëtarëve, kanë kuorum për të vazhduar punën, 
faktikisht miratohet përbërja dhe plotësohet me vonë me anëtarë të tjerë. 

Hysen Muzliukaj: Prapë unë mendoj që ishte dashur që të përsëritet i gjithë konkursi aty ku nuk është 
plotësuar numri. 

Kryesuesja e Kuvendit: Po vazhdojmë me miratimin e të 3 komiteteve veç e veç:  
Hedh në votim Komitetin për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport në përbërje me si në vijim: 
1) Albulena Gashi   
2) MuhedinIbishi   
3) Gresa Maxhuni  
4) Dëshira Mustafaj  
5) Bukurie Lushta   
6) Dafina Ademi Sahiti  
7) Fatmire Gërxhaliu  
Rezultati i votimit: 27 për, 0 kundër dhe 2 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se u miratua me shumicë votash. 
Kryesuesja e Kuvendit: Po vazhdojmë me miratimin e të 3 komiteteve veç e veç:  
Hedh në votim Komitetin për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport në përbërje me si në vijim: 
1. Musa Preteni                 
2. ArberinaHajzeri   
3. Arsim Mustafa   
4. Zana Sylejmani   
5. Edin Lahi  
Rezultati i votimit: 26 për, 0 kundër dhe 2 abstenime. 
Kryesuesja konstatoj se u miratua me shumicë votash. 
Hedh në votim Komitetin për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 

Mjedisit në përbërje me si në vijim:  
1.Alban Sinani 
2.Fjolla Salihu  
3.Veton Kerveshi                     
4.Vehbi Goxhuli  
5.Arif Kadriu dhe    
6.Valentina Imeri Jetullahu 

Rezultati i votimit: 27 për, 0 kundër dhe 1 abstenime. 
Kryesuesja Vesa Broja konstatoj se u miratua me shumicë votash.  
 

Pika 11 
Nafije Rexha: Me të vërtetë nuk është e çuditshme që me drejtohet sepse pikërisht për 4 vite i kam 

ngritur çështjet e arsimit, çdo pike edhe çdo presje, nuk e kam as më të voglin dyshim, që në këtë qeverisje 
do të shkoj çdo gjë ashtu siç i kam pasur pritshmëritë, duke e pasur parasysh që nga vitet e 80-ta , jam pjesë e 
arsimit, dhe faktikisht një barrë të këtij dikasteri e mbaj, kështu që nuk ma merr mendja që për 6 muaj kanë 
mundur të përmbushen të gjitha pritshmërive që janë pritur, mirëpo secilën ditë po i shoh, të arriturat edhe 
rezultatet e saj, sepse procedoj me konkurs ashtu siç duhet, ishte transparente, çdo gjë ishte përmes web 
faqeve, edhe pranimi edhe konkursi, edhe komisionet, po ashtu në përmbyllje të vitit shkollor doli me shumë 
rekomandime siç është për shembull, festa e abetares, ku i lehtësoi prindërit që të mos bëjnë shumë 
shpenzime për këto festa, por në këtë nivel d.m.th përgjegjës janë, udhëheqësit apo drejtorët e shkollave, 
menaxherët, që d.m.th deri në 1 muaj ditë përpara me shkrim, edhe pse në shumicën e shkollave nuk është 
respektuar fjala e menaxheres, kështu që këtë e japë edhe si kritikë edhe në nivel të komunës, kemi pasur disa 
debate rreth kësaj çështje, si p.sh në rastin konkret dikush është drejtuar, se pse dikush ka mbajtur festë të 
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abetares dhe pse dikush tjetër të mos mbaje, un ju kisha lutur që të respektohet fjala e secilit zot shtepie në 
shtëpinë e vetë  po shoh hapa pozitiv në këtë drejtim d.m.th, sepse edhe listat për tekstet shkollore janë 
kërkuar në Kohen e duhur, dhe nuk e kam më të voglin dyshim që edhe me tekste do të furnizohemi në 
Kohen e duhur, sepse çdo gjë është duke u punuar, sipas pritshmërisë dhe sipas atyre që neve na nevojiten, 
por e kam thënë edhe me herët dhe e them edhe tani, nuk ka qene e lehte përderisa në seancën e fundit, 
ndoshta pak e kam pasur si një lloj kërcënimi para se të dal te flas, sepse e dini të gjithë se sa here kanë qenë 
pikat e arsimit unë kam qenë zëri me i forte, sepse pikërisht duke e pasur parasysh që jam mësuese në shkolle 
nuk kam dëshirë që në këtë sferë të shoh përbuzje të mësimdhënësve dhe anashkalime të situatave të tilla, 
nuk pres që do të përsëriten këto gjëra, sepse ka bagazh edhe profesional. Pikërisht në shkollën tonë kanë 
filluar përmirësimet me iniciativen e inovacionit dhe kemi pasur përkrahje edhe nga drejtoresha, që ky lajm e 
ka gëzuar komplet shkollën tonë dhe shpresoj që ti shihni rezultatet për shumë hapa të tjerë, e nuk munden të 
gjitha pa rregullsitë që kanë qenë për 4 vite që të mbyllen për 6 muaj, e që asnjëherë nuk janë plotësuar 
kërkesat e mësimdhënësve, e pensioneve, e studentëve, të cilëve ju kanë premtuar bursa e nuk ju kanë dhënë, 
e shume e shume gjera të tjera që do të ja u lë fjalën kolegëve të mijë, të cilët i kanë përcjellur të gjitha ato që 
unë i kam ngritur si çështje dhe tash do ti diskutojmë bashkërisht. 

Faruk Mujk : Nuk e kam ndërmend ta zgjas shumë në këtë pikë se me siguri se një pjesë e madhe e 
asamblistëve janë më të thirrur se unë që të diskutojnë për këtë pikë. 

Fillimisht pa asnjë hatër mbetje ky dokument as në dukje as në përmbajtje nuk ka të bëj aspak me një 
raport të kërkuar nga asambleistët. Edhe pse disi dhunshëm është munduar të zgjatet raporti nuk jep pothuaj 
asnjë të dhënë të kërkuar. Është pothuaj riprodhim i Raportit të Auditorit por i cili në vehte ngërthen goxha 
kundërthënie. Në Konkluzion Drejtoresha i përmend dy objektiva ku e para është “Vendosja e ligjshmërisë 
në sistemin e arsimit në Komunën e Mitrovicës” Mirë shumë por në faqen 3 thotë: “Ndikimin më të madh në 
anulimin e konkurseve e ka pasur fillimi i zbatimit të Ligjit për zyrtarë publik Nr. O6\L-114, datë 
11.03.2019, për herë të pare në komunën tonë dhe mungesa e harmonizimit të këtij ligji me aktet normative 
dhe udhëzimet e ligjeve specifike të arsimit. Kjo situatë do të vazhdoj me pas ndikime mjaft negative në 
realizimin e konkurseve për rekrutimin e personelit edukativo arsimor. Ndikimi në këto procedura ka 
shkaktuar për rezultat anulimin e konkurseve. Sistemi i arsimit është strukturë organizative e funksionale e 
gjallë, ku ka lëvizje edhe të shpeshta edhe të shpejta. Përderisa në nevojat për realizimin e programit 
shkollor, kurikulave dhe planeve zhvillimore të shkollave realizohen me orë mësimore dhe ditë pune, koha e 
nevojshme për plotësimin e vendeve të punës me Ligjin për zyrtarë publik merr kohë prej katër deri në pesë 
muaj”. E tash sa është respektuar ligjshmëria na ka treguar një portal për dënimin me të cilën është ngarkuar 
Drejtoresha. Vetëm po ju përkujtoj se konkurset janë anuluar edhe për shkak të Covidit ku ka pasur ndalim të 
qarkullimit të qytetarëve dhe ka pas edhe shtyrje të procesit mësimorë 

Mandej po ashtu na fq 3 thotë: “Përkundër vendimeve të MASHT-it për shtyrjen e fillimit të vitit 
shkollor 2021\2022, me 15.09.2022, këto dy javë nuk kanë mjaftuar për realizimin e konkurseve sipas ligjeve 
të arsimit por as me ligjin e zyrtarëve publik me ç ‘rast edhe kanë zënë fill problemet rreth përzgjedhjes së 
mësimdhënësve, me kontrata deri në konkurs, me qëllim të mbulimit të orëve të mësimit, në forma të 
ndryshme. Pjesa më e madhe e të angazhuarve e këtë e din edhe Drejtoresha kanë qenë kandidatët të cilët 
kanë pasur më së shumti pikë para se të anulohej konkursi. E kur jemi këtu Drejtoresha është dashur të na 
tregoj si e ka zgjedhur ajo këtë problematikë deri tani që janë nënshkruar kontratat. Si i ka zëvendësuar të 
pensionuarit, shtatzënat, të sëmurit pa procedura konkursi? Krejtësisht njëjtë sikurse paraardhësit e vet. Po ka 
pasur edhe mësimdhënës të cilët i kanë mbajtur nga dy norma gjatë zëvendësimit. E para nuk di a është 
ligjore sepse e tejkalon numrin e orëve të punës që duhet punuar por po ashtu me rëndësi është me ditë si 
është bërë përzgjedhja sepse janë bërë pagesat shtesë. Me çfarë kriteri? Në faqen 5 thoni: “Me dt. 27.01.2022 
janë shpallur 27 pozita për nivelin e 3-të arsimit, gjithashtu me Ligjin për zyrtar publik. Vlen të theksohet se 
ky konkurs është anuluar sipas rekomandimeve të Drejtorisë së Arsimit dhe komisionit, me vendim të 
kryetarit z. Hamza, me numër 01-030\01-0041178\22 të datës 5.05.2022, për shkak të rezultateve të ulëta të 
kalueshmërisë së testit dhe mungesës së kuadrove në disa lëndë”. Së pari konstatimi juaj nuk është i vërtetë, 
sepse konkursi është anuluar për shkak të vonesës së procedurave nga ana juaj por që ju të dilni me faqe të 
bardhë i keni akuzuar kandidatët për paaftësi. Po këta të njëjtit prapë kanë me kandidua se nuk ka tjerë dhe 
çka keni me bë mandej ju? Këta nuk mund të transformohen për 2 muaj por ju mund t’i respektoni afatet 
ligjore dhe mandej garant edhe këta kanë me qenë të suksesshëm. Drejtoreshë ju e dini se kandidatët p.sh në 
mjekësi janë mjek/profesionistë shëndetësorë, pra janë profil shkencorë dhe nuk kanë  kaluar trajnimet për 
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kurikula. A e keni pasur këtë fakt parasysh. Dhe si është e mundur që nga të 27 pozitat asnjëri mos me kalua 
testin. Kjo vërteton faktin se ka qenë gabimi i juaj. Ka mund të përsëritet konkursi vetëm për disa pozita por 
jo komplet konkursi. Tani me siguri i keni të gjitha 27 ankesat në gjykatë për paaftësinë e tyre. Dhe në fund 
është fshehtësi publike se ka kandidatë që në test me shkrim kanë pas rreth 50 pikë ndërsa për me u 
përzgjedh është dashur që në testin me gojë të mbledhin më shumë se max. prej 100 pikësh por që për çudi ia 
kanë dal e me sa di unë baza kryesore e përzgjedhjes është testi me shkrim. Suksese në të ardhmen por pos 
shumë kritikave që keni bërë nuk kam parë asnjë ndryshim e që ta konfirmoj këtë gjë i kam lexuar edhe 
planet e punës të cilat janë të shkruara pothuaj me indigo. 

Xhyljeta Imeri:  Për mua vazhdon të jetë shqetësuese fakti që ka përqindje tepër të ulët të përfshirjes së 
fëmijëve parashkollor në institucionet edukative. Gjithashtu vazhdon të jetë i ulët edhe përfshirja e fëmijëve 
para fillor. Duke marrë parasysh që edukimin fëmijërinë e hershme është bazament për krijimin e 
personalitetit, faza më e rëndësishme e jetës së njeriut, është vendimtare për sjelljen e tyre në të ardhmen. 
Sipas studimeve, fëmijët të cilët janë pjesë e çerdheve dhe kopshteve tregojnë performancë më të mirë 
akademike gjatë shkollimit. Investimi në fëmijërinë e hershme është investim për shoqërinë. Për këtë arsye 
që nga fillimi i mandatit, unë kam kërkuar të ndërtohen çerdhe publike, duke marrë parasysh që edhe kostoja 
është më e ulët dhe iu mundëson prindërve dërgimin e fëmijëve në institucione edukative.  Andaj kërkoj që të 
përshpejtohet funksionalizimi i çerdhes së nisur në Shipol, të planifikohet ndërtimi i çerdheve të  tjera dhe të 
hapen në çdo shkollë, në vendet rurale, hapësira ku do të zhvillohet mësimi i hershëm. Nëse nuk arrijmë të 
krijojmë hapësira,  ne duhet të krijojmë ekipe mobile të edukatoreve që do ti takonin fëmijët që nuk kanë 
qasje në edukimin e hershëm. Gjithashtu në  vitin e ardhshëm është  paraparë zvogëlimi  për 144 për stafin në 
Drejtorinë e Arsimit. Meqenëse jeni të obliguar të respektojmë Qarkoret e lëshuara nga Ministria, ju kë silloj 
që sa më parë të vendosni kontakte me drejtorinë e arsimit në Kamenicë për të parë se ku kanë qenë të metat 
që reforma atje ka hasë në kundërshtim, ngase  siç  po shihet e njëjta reformë e arsimit do ta pret Mitrovicën. 
Shqetësim apo problem tjetër është zëvendësimi mësimdhënësve kur mungojnë për arsye shëndetësore apo 
arsye të ndryshme. Së pari në bashkëpunim me nivelin qendror duhet të gjendet një zgjidhje për shkurtimin e 
procedurave të konkurrimit për zëvendësimin e mësimdhënësve. Drejtoreshë ju keni njohuri sa vështirë 
gjendet zëvendësimi, kemi raste kur një mësimdhënës jo i njëjtës lëmi, banorë në dy klasë, në shumë raste 
vetëm të mbahet qetësia, sa është kualiteti këtu, fëmijët vetëm numërohen që kanë shkuar në shkollë por jo 
që kanë përfituar njohuri të  nevojshme. Veçanërisht lëndët shkencore nuk mund të zëvendësohen nga jo 
profesionistë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje për këtë problem, unë mendoj që ne si komunë mundemi të 
marrim modele nga shtetet e huaja ku për zëvendësimin e mësimdhënësve merren studentët absolvent e 
lëmive përkatës edhe bëhet pagesa sipas orëve. Apo edhe të pensionuarit që janë gjendje për mësimdhënie të 
cilët do të paguheshin për orët e mbajtura. Mund të na shërbej modeli i Komunës së Prishtinës, ku mbajnë 
liste pritëse të kandidateve për mësimdhënës, ku me një vendim të veçantë me marrëveshje me MASHT-në, 
bëjnë zëvendësimet me kohe dhe pa problem. 

Xhevrije Bahtiri Ademi: Desha te ju pyes për rastin Zybede Zogoli, a është i vërtetë rasti drejtoreshës 
dhe çfarë ka ndodhur, a është e mundur që diçka të shpallet e pavlefshme pas 3 viteve, si mund të ndodhë ajo 
gjë, këtu kisha pasur dëshirë të kem një përgjigje. 

Hysen Muzliukaj: Kam pasur shumë të flas për këtë temë, por neglizhenca e Drejtoreshës se Arsimit apo 
Drejtorisë së Arsimit, ka pasur një konkluzion që e kemi votuar dhe nuk është këtu, u fol për dënimin, çfarë 
ka ndodhur, a ka shkelë ligjin drejtoresha apo drejtoria si tërësi, po dua me ditë se si është dënuar dhe kush 
ka me paguar atë dënim, dhe si ka për tu paguar aj dënim, kanë dalur emra lidhur me drejtoreshën dhe 
ministrinë të involvuar d.m.th pra dua të na njoftoni se a është e mundur të sillet konkluzioni i propozuar nga 
unë pikërisht për këtë çështje.  

Erseka Barani: Po dua me bë një pyetje, ndoshta raporti ka ardhur më herët por po dua me pa nëse është 
mundur që të ketë një raport me te detajuar rreth performances se klasave të 9-ta të testit të arritshmerise, po 
ashtu kam marrë një informatë shume shqetësuese, në shkollën “Eqrem Qabej”, ne klasën e 5-të kanë mbetur 
nga 41 nxënës në 25, të cilët janë transferuar në një shkollë private në qytet në Mitrovicë, është shumë 
shqetësuese kjo gjë. 

Hamdi Hasani: Kam respekt të madh për drejtoreshën dhe drejtorinë e saj, drejtoresha ka një bagazh që 
mund ta udhëheqë atë drejtori dhe besoj që të gjithë janë të kënaqur në atë drejtori, realisht e dimë se si 
shkon puna e konkurseve dhe dënimeve këtu, problemi është që ne i shikojmë temat e tjera dhe nuk e 
shikojmë temën e rëndësishme qe e tha kolegia me herët, se ne çfarë gjendje të mjerueshme është arsimi, çdo 
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person që ka të ardhura të mira nuk i lejon fëmijët ne shkolla shtetërore, unë kam fëmijë, aq ka pyetje per 
tema dhe lende jo profesionale sa që nganjëherë as vet nuk i kuptoj, a mundeni me bë një plan, me zgjedhe 
libra qe janë më cilësorë, sepse në shkollat e qytetit mësohet ndryshe sa i përket llojit të librave të të njëjtës 
lende, te behet një zgjidhje sa i përket kësaj, e di që e ke përvojën e duhur drejtoreshë që të besh ndryshimin 
sa i përket kësaj pjese sepse e dimë që në nivel vendi arsimi është i shkatërruar. 

Shkëlqim Ibrahimi: Sa i përket konkursit Drejtoria e Arsimit ka bere një pune shumë të mirë që duhet ti 
gëzohemi të gjithë, pozitë, opozitë dhe qytetarë, zhvillimi i konkursit është bërë në bazë të atij publik dhe të 
hapur, ku janë respektuar të gjitha afatet ligjore për pjesën e konkursit, po ashtu edhe procedurat e 
konkurimit, është themeluar një komision i balancuar në barazi gjinore sipas ligjit, po ashtu ka mbizotëruar 
meritokracia, ka pasur transparence, po ashtu gjendet menjëherë raporti i kualifikuar i auditorit të vitit të 
kaluar, ku ka rezultuar në një konkurs të ri të barabartë për te gjithë kandidatet e kualifikuar dhe ka hequr 
nevojën e komunës të detyruar me ligj për ti paguar 62 kandidate të pranuar pa konkurs, ky konkurs pasqyron 
një konkurs të zhvilluar në mënyrë transparente, po ashtu pasqyron ky konkurs që është jon klientilist dhe jo 
partiak, po ashtu është bere edhe funksionalizimi i mekanizmave të cilësisë, sa i përket dënimit të presim 
vendimin e shkalles se dyte dhe të mos biem në konkluzione, Drejtoria e Arsimit ka pasur mjaft të arritura 
dhe ju shikuat vetëm anën e erret, mos të i injorojmë edhe gjerat e mira që kanë bere. 

Nazmije Sejdiu: Në bazën e të gjeturave të auditorit tani shohim se tregon problemeve të shumta që i ka 
ndërmarrë qeverisja me Kryetarin Hamza dhe DKA-në. Është realizuar konkursi për 3 nivelet e arsimit për 
moshën 0 deri në 3, 3 deri në 6 për kopshtin Gëzimi ynë  si dhe për parashkollorët në shkolla mosha 5 deri në 
6 vjet. Konkursi për ciklin fillor klasor prej 1 deri në 5 dhe konkursi për shkollat e mesme të ultë 6 deri në 9 
vjet. Si përfaqësuese e qytetit me interesim të veçantë e kom përcjellë situatën në arsim  posaçërisht gjatë 
këtij konkursi kemi vërejtur se në mënyrë  profesionale janë realizuar konkurset në mënyrën më të mirë të 
mundshme në të gjitha fazat e konkursit. Mbi bazën e raportit që kemi marrë nga DKA shohim se objektivat 
e vendosura qeverisëse për arsim kanë filluar të realizohen plotësisht. Edhe më tutje drejtoria e Arsimit do të 
ballafaqohet me problemet e viteve të më hershme si p,sh. rasti i mësimdhënësve të paraleleve Turke të cilat 
që nga viti 2016 nuk janë paguar fare dhe tani përmes procedurave  ligjore shpresojmë të gëzojnë të drejtat e 
tyre. Hiq më mirë nuk janë as mësimdhënësit  që janë angazhuar prej  një vit e më shumë dhe nuk kanë marrë 
paga. Për kundër kërkesave që DKA i ka bë ministrisë së arsimit për realizimin e pagave të këtyre 
mësimdhënësve të angazhuar pa konkurs. Unë përgëzoj stafin e DKA-së dhe drejtoreshën për punën dhe 
angazhimin që po e bëjnë për ngritjen e cilësisë në arsim. 

Kushtrim Zeneli: Normal që punëve e mira duhet të ju gëzohemi të gjithë, po e cekim funksionalizimin e 
mekanizmave të cilësisë, po dua ta parashtroj një pyetje për garën, qysh e ka kthye gara dinjitetin e 
mësimdhënësve, edhe çka po kuptojmë këtu me garë legale?  

Armend Begu:  Kam një kërkesë e cila është e kahmotshme, nuk pe shoh që po realizohet, kishte qenë 
mirë të ishte prezentë Drejtoresha e DKR-së Valdete Idrizi, për shkak se lidhet edhe me drejtorinë që e 
drejton, me Drejtoreshën e Arsimit, kemi pishinën gjysme olimpike që është tek Umni Sport, është mirë që të 
zhvillohet ajo qendër, në Angli p.sh nxënësi nuk mund të kalojë prej klasës se 5 në të 6 nëse nuk e din notin, 
edhe ata janë shoqëri shume me përpara se ne. 

Lavdim Zeneli: Pushteti i ri i Komunës sonë i cili manifeston vullnetin e qytetarëve tonë për ndryshim 
këtë komunë e gjeti në gjendje të mjerueshme e sidomos në fushën e arsimit si fusha më e ndjeshme në 
shoqërinë tonë dhe angazhimin tonë institucional. Përveç faktit se kemi reaguar zëshëm ndaj kësaj gjendjeje 
në arsim, për ta përforcuar analizën rreth kësaj gjendjeje para disa ditësh kemi pasur pranë vetes raportin e 
auditimit i cili ndër të tjera shpalosi gjendjen e mjerueshme në arsim shkencë e kulturë të lënë nga pushteti i 
kaluar. Duke parë urgjencën e veprimit në këtë fushë, drejtoria e arsimit e komunës sonë menjëherë ka marrë 
veprime për sanimin e kësaj gjendjeje dhe gjetjen e rrugëve sa më adekuate që gjendja në arsim në Komunën 
tonë të përmirësohet dhe angazhimi i stafit arsimor të bëhet në mënyrë të rregullt dhe me konkurse, duke 
shpallur kështu edhe konkurse publike të mbajtura me transparencë dhe profesionalizëm të lartë, falë 
angazhimit të drejtoreshës së arsimit dhe stafit të saj të cilët kanë bërë punë të palodhshme lidhur me sanimin 
e kësaj gjendjeje në arsim. Duke mos e zgjatur, pasi që secili këtë raport e kemi pranë vetes, dua të them se 
ky është vetëm fillimi i një Mitrovice ashtu si e meriton të jetë dhe se Mitrovicën e presin punë të mëdha, 
angazhime të mëdha dhe projekte të mëdha në të ardhmen. 

Vesel Neziri: Meqenëse vij nga fusha e arsimit desha ti them ca fjalë, vërejta shumë gjëra, disa më 
pëlqyen e disa jo, por nëse nisemi kronologjikisht do të nisemi, për çka ka qalua arsimi vitin e fundit, arsyeja 
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e pare ka qenë anulimi i konkursit, që parafolësi e tha, u shikua ana e përfitimit të votave e jo cilësisë në 
arsim, kjo rezultojë që nxënësit të kenë mungesë të mësimdhënësve nga 6 deri në 7 muaj , mua me habiti 
përzgjedhja e kandidatëve të fundit, është bërë një padrejtësi në zgjedhjen e tyre ku kanë dalluar përzgjedhje 
e kandidatëve të ri të cilët nuk kanë pasur kohë të përgatiten dhe ju është bërë e padrejtë , do të më kishte 
ardhur shumë mirë që nëse kualifikimi i tyre është bërë sipas cilësisë që kanë shfaqur dhe jo animit politik , 
mendoj që vetëm nxënësit e shkëlqyeshëm duhet të shkojnë në gjimnaz pasi kanë kualifikimin e duhur për 
shkenca , unë kam shqetësimin se viti i ri akademik do të vijë dhe ne s do të kemi kuadra , dhe kisha 
propozua që konkursi i anuluar të hapet serish që të plotësohet numri i kuadrove që kur të vijë muaji shtator , 
nxënësit të jenë të gatshëm të fillojnë mësimin me rregull, une nuk kam për të shtuar me shumë veç se 
shpresoj që viti i ri akademik ti gjejë të gatshëm edhe nxënësit edhe mësimdhënësit por edhe shkollat. 

Elidiana Budini Haziri: Në të vërtetë më takon të flasë pasi që veç i përkasë fushës se arsimit , edhe ne 
krahasim me koleget e mije mendoj që çështja është shumë me madhore dhe me pompozitet se sa që u 
paraqit nga koleget e mije, duke folur për punën madhore që është bërë , njëri prej kolegëve të mijë tha që 
është kursyer buxheti i komunës, në momentin që nuk ka staf dhe mësim, ata fëmijë janë të destinuar të rrinë 
rrugëve, a e dini sa shkolla kanë mungesë të mësimdhënëseve, kemi një shkollë ku mungon profesori i gjuhës 
angleze dhe nuk ka profesor aty prej vitit të kaluar, dhe nxënësit kanë përfunduar vitin shkollor pa profesor të 
gjuhës angleze , ne mundemi te flasim sa të duam këtu por ata nxënës kanë mbetur pa profesor , kush e ka 
bere vlerësimin e tyre, kush ja u ka lenë notat , realiteti i dhimbshëm është që qytetari e vlerëson punën tone , 
qytetari e vlerëson se e ka nxënësin në atë klasë dhe e di që nxënësi nuk mëson gjuhen angleze si duhet apo 
ajo klasë i jepet ndonjë tjetër profesori dhe ai profesor nuk e jep me të mirën e tij ne atë klasë pasi ka 
mbingarkesë të orëve , ne ndoshta e kemi ruajtur buxhetin e komunës tonë për ata 60 mësimdhënës qe nuk 
janë pranuar , por fëmijët tanë do ti vuajnë pasojat. Me gjithë respektin e madh drejtoreshë nuk mendoj që e 
keni lexuar këtë raport, unë janë gjuhëtare , faqja 6 thotë , Kuvendi Komunal ka formuar komisionin që do ta 
udhëheqë “procedin” e konkursit , faqja 6 është paragrafi 4 , nëse ky është gabim teknik atëherë kemi gabime 
tjera përmbajtjesore , ne faqen numër 7 paragrafi 5 thotë , udhëzuesi dhe seminari është shoqëruar në një 
takim të përbashkët në drekë pune , kush ka shkuar në drekë pune ? ; mënyra se si është formuluar komplet ai 
raport , ka gabime tepër të mëdha , mënyra se si është formuar , drejtshkrimi , përmbajtja është e tmerrshme , 
Kryetar me gjithë respektin , një këshillë shumë miqësore dhe shoqërore , mos u bëni ombrellë e drejtorëve 
ekzekutiv , ju lutem respektoni gjuhën tonë shqipe , sepse gabimet që janë bërë aty janë të tmerrshme , gjuha 
zyrtare është shpërfillur fare. 

Drita Kadriu: Për mu është kënaqësi që kemi sjell para jush një raport 6 mujor sa i përket arsimit, dhe i 
mirëpres të gjitha sugjerimet që kanë dalur prej kësaj asambleje , më lejoni që për këtë periudhë 6 mujore ti 
falënderojë të gjithë delegatët, që i kanë vizituar zyre tona dhe janë interesuar, për proceset që po ndodhin në 
arsim , e falënderoj publikisht Kryetarin e Komunës z. Bedri Hamza, i cili nuk ka ndikuar aspak në asgjë dhe 
ka përcjellë me vëmendje të gjithë konkursin dhe aktivitetet në Arsim . Po fillojmë nga faqja e parë që është 
referuar z.Mujka , e kam përcjellur shumë periudhën e zhvillimit të arsimit , edhe periudhën kur ka qenë 
Skender Avdiu drejtor , edhe ne periudhën kur ka qenë Ismet Ferizi drejtor , dhe nuk mund të definohet mirë 
se çfarë periudhe e vështirë ka qene per Komunën tonë në këtë fushë ku nuk ka përgjigje se si ka ardhur puna 
që arsimi të bie në aso gjendje , disa prej tyre nuk kanë pasur shpjegim e disa tjerë kanë mohuar edhe 
përgjigjet që kam menduar janë të sakta për shpjegimin e asaj gjendjeje , prandaj përkundër vështirësive të 
shumta z.Mujka , konkurset janë anuluar, edhe besoj që është shume e sinqert kjo, konkurset i kam analizuar 
por nuk kam gjetur baze ligjore si arsyeshmëri për anulimin e tyre , ne këtë kontekst dje kam pasur një bisedë 
me zëvendës ministrin e Ministrisë se Arsimit dhe se as ata nuk po gjejnë detaje te mjaftueshme për 
zgjidhjen e ngërçeve që po ndodhin në këto situata , prandaj ju lutem përkundër gabimeve teknike 
përmbajtsore që zonja mendon se ka gjetur, të i shikoni konceptet me te cilat mund të kuptoni me mire 
hapësirën përmbajtjesorë në çdo paragraf , sa i përket garës legale as unë e as kryetari nuk e kemi përdorur si 
marketing politik këtë garë , e as çmimin që ja u kemi jepur mësimdhënësve fitues në këtë garë , prandaj këto 
do të shkojnë dhe do të detajizohen me shumë qe secili fitues në këtë garë do të jetë meritor dhe jo të ketë 
personifikim politik , problemin që e ngriti znj. Bahtiri, të drejtorëve, sigurisht që drejtorët i kam gjetur të 
zhveshur nga të gjitha kompetencat e mundshme, zyra e administratës dhe financave nen udhëheqjen time e 
kemi draftuar një dokument, që e kemi aprovuar për komunikimin ndërinstitucional , ndoshta për dikën është 
punë e vogël, por besomë që ka zgjedhë problemin kryesor të komunikimit mes shkollave dhe komunës. Ne 
kemi ndjesi për punën dhe veprimet e drejtoreshës por veprimet do të jenë ligjore , prandaj të gjitha 
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aktivitetet për këtë 6 mujor i kanë fokusuar në këto 2 objektiva, që vendosja , sipas analizave që unë i kam 
bërë, mendoj se deri në janar të 2023-tës do të arrihet, në masën e lakmueshme, ku nuk do të ketë mundësi 
asnjë inspektor i punës, të cilit ligji për zyrtar publik ja ka marrë të drejtën me u marrë me këto sende , por 
asnjë tjetër person me rendësi nuk do të ketë qasje të trajtojë çështjet ligjore në arsim , sepse do të vendosim 
më vonë , sepse kemi bërë shumë punë , nuk e di a janë të gjitha në raport , por raporti është shumë 
profesional dhe punët e mira janë bërë, e di që Mitrovica do të vendosë standard edhe me juve asamblenë por 
edhe me ekzekutivin , gjithmonë jam e gatshme për rritjen dhe përfshirjen e nxënësve qysh në mosha të 
hershme , prandaj kemi nda dy parcela për çerdhe të reja, çerdhja në Shipol është ofruar me u përfunduar, 
dhe gradualisht do të përfshihen të gjithë fëmijët në edukimin e hershem , për testin Pisa, testin Tims, kemi 
fat qe jemi anëtar të këtyre organizatave ndërkombëtare dhe testimeve të tyre , rezultatet ende nuk kanë 
mbërritur , krejt ne fund ju kërkoj falje , inkurajoni të rinjtë që të shkojnë në studime teknike, ne shkenca 
bujqësore natyrore etj, Mitrovicës i mungojnë profesorët e matematikes, kimisë, fizikës por nuk i mungojnë 
juristët, ekonomistet, nuk i mungojnë disa profile që realisht ose gjuhëtarët janë 57 që presin punë , sikur ti 
punësojmë nga 5 gjuhëtarë çdo vit , na duhen 10 vite për ti punësuar , pa i prit gjeneratat e reja qe dalin të 
kualifikuar , prandaj ose infermier etj, kështu që mos na kurseni , mos hezitoni të vini të pyetni diçka tek 
zyret tona. 

Faruk Mujka: Ky konkursi nuk është shpikur tashmë, ekziston që moti në Kuvendin e Mitrovicës , pra 
procedurat për konkurs janë zhvilluar prej 2007 e këndej, d.m.th pse nuk është zhvilluar konkursi i vitit të 
kaluar dhe pasojat e saj i diskutuam , siç e ceku drejtoresha janë 62 raste a duhet me u paguar, ata kanë 
mbajtur mësim dhe ato mjete nuk kanë shkuar në keq përdorim , kanë shkuar për një staf i cili pra nuk i ka 
lënë fëmijët tanë rrugëve, po ashtu qysh janë zgjedhur tek janë zgjedhur edhe kjo u diskutua , thatë që keni 
kontaktuar me drejtorët , po ashtu thatë që i keni kontaktuar edhe personat se bashku me drejtorët e shkollës 
duke u bazuar në kritere personale, i keni thënë disa të tjerëve për të mbajtur orë shtesë , por kush i ka 
mbajtur orët shtesë, po në rregull pra, është vendim individual , ata e kanë marrur vendimin , unë e vërtetova 
konkursin e shkollave të mesme që, është faji juaj që nuk ju keni përmbajtur afatit kohor, dhe kjo është 
anuluar. 

Kryetari Bedri Hamza: Ka nevojë për një sqarim , procedurat e rekrutimit kanë ndërruar , nuk janë të 
njëjta si të vitit 2007 si i tashmë , institucioni i konkursit , ka ekzistua, ekziston edhe sot, por procedurat kanë 
ndryshuar, dhe janë shumë ma komplekse dhe ma të ndryshuara , te çështja e pagesës ky është një risk për 
buxhetin e komunës se Mitrovicës , njerëzit e kanë një kontratë të punës edhe kanë mbajtur orët e mësimit, 
problemi është qysh e kanë fituar kontratën e punës por ne hiç s’po i hyjmë as teme në atë anë, ju nuk mund 
ti futni në listën e pagave, sqaroj, shpjegoj që ata kanë punuar dhe kanë mbajtur orët e mësimit, por nëse se 
ka fitua kontratën përmes konkursit dhe procedurave , është e pamundshme me e fut në sistemin e pagave, 
sistemi nuk ta lejon, sa i përket te plotësimi, ligji i punës është i qartë , lejon deri në një normë të caktuar 
punë shtesë , thotë 40 orë në javët , prandaj brenda infrastrukturës legale të mundëson zgjidhje që mundesh 
me funksionalizuar , jam i vetëdijshëm për vështirësitë, jemi këtu për të bërë zgjidhjen më të mirë të 
mundshme reale. 

Hysen Muzliukaj: Nuk e mora përgjigjen se a është dënua apo nuk është dënua drejtoresha , dhe pyetja 
tjetër në këtë rast është , a janë zbatuar të gjitha udhëzimet administrative në këtë konkurs. 

Kryetari Bedri Hamza: Besoj që z. Muzliukaj e di mirë prezumimin e pafajësisë, çka do të thotë me 
prezumim të pafajësisë , nuk mundesh me shpall dikë fajtor pa vendim përfundimtar të prere, për me bo 
politikë bëjmë sa të duam, por kur flasim për çështje profesionale, vendimi i formës përfundimtare i formës 
se prere, kur ti kalon të gjitha shkallët e gjykatave, ai është vendim , unë për vete nuk e lejoj veten me i thënë 
dikujt je fajtor, pa vendim përfundimtar, pra po e presim vendimin përfundimtar. 

 
  

Pika 12 
Kryesuesja Hap diskutimin. 
Erseka Barani: E kemi konsumuar si diskutim edhe me drejtorin këtë raport, mbi gjendjen në shëndetësi, 

ky raport nuk është mjaft i detajuar me çka na intereson ne konkretisht, nuk janë të cekura subvencionet që i 
kanë japur për shëndetësi, sa kanë qenë kërkesat, sa janë pranuar, sa janë refuzuar, njëkohësisht raporti mbi 
numrin e të infektuarve me COVID, nuk janë të përfshira në këtë raport, është shumë i përgjysmuar , çka 
munda me vërejt në këtë raport është që në secilin sektor jepen ato shërbime, mirëpo askund nuk ka as formë 
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tabelare as numër ku ceket se sa kanë qenë saktësisht shërbimet e dhëna, në cilën periudhë kohore, thotë që 
pas furnizimit shpenzues në sektorin e shëndetit oral, nuk kemi raport të saktë se sa qytetar kanë marrë 
shërbim në atë sektor, njëkohësisht është ri funksionalizuar ordinance stomatologjike për fëmijë. 

Faruk Mujka: Raporti mbi gjendjen në shëndetësi, nuk po them që nuk ka asgjë por nuk është as raport 
pune, por nuk është as raport për gjendjen në shëndetësi, sepse raporti në shëndetësi do të duhej të tregonte 
edhe kapacitetet në QKMF e të tjera shërbime, kështu që mos të diskutojmë ndërkohë, pas 2 apo 3 muajve 
mund të flasim diçka për gjendjen në shëndetësi, plus tash sot e lexova që ishin 119 raste, tash të presin sfida 
të reja, por ky raport për gjendjen në shëndetësi, nuk është raport për gjendjen në shëndetësi, është një raport 
përshkrues ndoshta, periferik por jo ajo thelbësore. 

Fahri Shabani: Sa i përket raportit nuk është raport i punës, është raport i gjendjes në shëndetësi, ku unë 
jam munduar me përshkruar gjendjen se çfarë është, me i paraqitë të metat dhe vështirësitë, potencialet dhe 
mundësitë që i ka ky sistem shëndetësor, të cilin ne e menaxhojmë si komunë, tash gjendja në Kosovë sa i 
përket shëndetësisë është mjaft e rëndë, as nuk ka qenë më mirë atëherë as tash, e kam paraqitur gjendjen 
reale që është në çdo sektor të mjekësisë familjare, i kam parashtruar të gjitha pengesat, kemi mungesë të 
mjekëve, specializime të pa planifikuara, migrimi i mjekëve, mirëpo nuk arsyetohen mos investimet në 
qendrat shëndetësore, po ashtu në pjesën e dytë të raportit i kam paraqit pengesat që i kemi pasur, nuk janë 
në renditje tabelare, unë kam dashur të paraqis në mënyrë të përgjithësuar, potencialin që kemi për ta 
ndryshuar, raportin për pandemi e kam paraqitur, ku e kemi në rritje e mundet të manifestohet nga fundi i 
gushtit, i kemi marrë masat që duhen për me ju përgjigj kësaj sfide, nëse jeni dakord herën e ardhshme e sjell 
raportin e punës në total për 6 muaj. Sa i përket asaj se ku kam ardhur, është e vërtetë që kam punuar si 
mësimdhënës, e kam për nder që kam punuar si mësimdhënës, mirëpo unë kam përvojë 6 vjeçare në QKMF. 
Sa i përket shërbimit specialistik të fëmijëve, është e vërtet që ju e keni funksionalizuar, mirëpo kur kam 
ardhur specialistet për fëmijë kanë punuar në vende të tjera, kam dashur ta funksionalizoj sepse është 
shqetësuese për fëmijë kjo pjesë e shëndetit, i kemi furnizuar të gjitha qendrat me material. 

Kryesuesja e Kuvendit meqenëse Raporti nuk votohet kalojmë në pikën e radhës. 
 

Pika 13 
Armend Begu- Kërkesë për Drejtorinë e Infrastrukturës: 
Rruga Zhazhë- Vllahi është e gjatë tri kilometra është rrugë që i takon dy komunave, komunës të 

Zveçanit pjesa e Zhazhës dhe Komunës së Mitrovicës pjesa e Vllahisë nëse është e mundur të bëhet diçka 
ose me një marrëveshje ndër komunale që e kemi si shembull rrugën e cila është përfunduar Rahovë-Boletin, 
si rrugë është e veçantë se do të jetë më e frekuentuar nga banorët që kanë shtëpitë dhe do të zvogëlonte 
kilometrat për Vllahi.   

Naser Muja - Për Drejtorinë e Infrastrukturës dhe atë të Urbanizmit: 
Rruga “Ramadan Kelmendi” prej tregut e deri te rrethi atje ka gjashtë muaj që të gjitha pusetat edhe 

atmosferike edhe fekale janë të hequra  mundësisht të intervenohet, fillimi gropave në qytet ka filluar punë e 
mire mirëpo kanë hyrë në disa pjesë anësore por më mire do të ishte të intervenohet e të punohet tek 
hekurudha e trenit, këndi i lojërave tek parku te “Desi” ai park është ndërtuar para dy viteve po me shkua 
tash me shikuar është në gjendje të mjerueshme ajo më herët ka qenë e mbikëqyrur nga prej punëtorëve por 
pas ardhjes të juaj nuk keni munduar me siguruar diçka, po ashtu edhe për Drejtorinë e Urbanizmit i njëjti 
rast në të njëjtin vend janë disa objekte shumë të vjetra që veç se nuk janë shkatërrua në total pra e lus 
drejtorinë që bashkë me inspekiconin të dalin dhe ti shohin mundësinë e atyre objekteve. 

Nafije Rexha: Për Drejtorinë e Mjedisit apo për drejtorinë  përkatëse: 
Ujërat që janë të Xhamia e që nuk janë ujëra rrjedhëse me i zëvendësuar me trëndafila të kuq, të bardhë 

ose me ngjyra të ndryshme se siç po e shihni ajo pjesë nuk po mirëmbahet nga qytetarët mire andaj kisha 
kërkuar që ajo pjesë të mbushet dhe të mbillen lule dhe të bëhet më relaksuese dhe më atraktive.  
 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 16:02 min. 
 
 
 Mitrovicë                         Procesmbajtës:                                    Kryesuesja e Kuvendit 
 29.06.2022                        _______________                                 ________________ 
   Afërdita MAXHUNI                           Vesa BROJA  
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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. 02-060/01-0072093/22 -1 dt. 08.08.2022 
Mitrovicë 
   

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

Seanca e 10-të 
  
Koha:     08.08.2022 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, Nafije Rexha, 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 Kmaberaj, 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: Hamdi Hasani 

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

Kryetarin e Komunës, Nënkryetarin e Komunës, anëtarët e 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 Kryesuesja 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; Kryesuesja e 
Kuvendit të Komunës kam thirrur mbledhjen e 10-të të rregullt të Kuvendit të Komunës të paraparë me 
thirrje. 

Hap diskutimin. 
Hysen Muzliukaj: Kërkojë që të futet në rend dite pika që ka të bëjë me KRM Uniteti, siç e dini  me 

rregulloren e re inkasimi i taksës së mbeturinave ka kaluar në Unitet, mirëpo për ne është e njohur fakti se 
ligjshmëria e MAPL-së është vonuar dhe nuk ka ardhur në komunë deri në pjesën e dytë të muajit Korrik  me 
çka është penguar Uniteti për faturimin e ekonomive familjare e si pasojë ka pasur të ngecura në të ardhurat e 
kompanisë meqenëse deri te kjo situatë ka ardhur sipas një vendimi të Kuvendit për miratimin e asaj 
rregullore  e cila në muajt e ardhshëm pritet të jetë më profitabile për unitetin se inkasomi përmes komunës, 
pra kërkojë të futet në rend dite subvencionimi i ndërmarrjes publike KRM Uniteti me vlerë 50.000€. Para 
pak muajsh siç e dini ndërmarrja “Pastrimi” në Komunën e Prishtinës është subvencionuar nga Kuvendi 
Komunal i Prishtinës dhe ne vetëm po i ndjekim disa praktika të mira në këtë kohë të vështirë sidomos siç 
është rritja e produktit të naftës e që cila është produkti bazik i KRM Unitetit. 

Egzon Sadiku: Sa i përket informatës për Unitetin, Uniteti është në gjendje të mirë me inkasim nuk e di 
pse të jetë kjo shumë 50.000 €, kur e dimë që fatura paraprakisht ka qenë  38.600€ . 

Kryetari Bedri Hamza: Nuk është që nuk e ka arsyeshmërinë e propozimit z. Muzliukaj se të gjitha 
ndërrmarjet publike e kanë këtë telashe likuiditetin dhe e dimë që ka ndodhur një ndryshim në këtë çështje, 
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mirëpo edhe me pas vullnetin asambleja me votuar një vendim të tillë është çështje ligjore dhe procedurale 
dhe nuk mundet me ndodhë shpejt sepse nuk ka kod brenda buxhetit të Komunës ku lejohet subvencionimi i 
ndërmarrjeve publike që kupton se së pari duhet të shihet se cili kod ka mjete të lira cila është mundësia e 
subvencionimit të ndërmarrjeve publike pastaj të vihet me propozim në asamble, pra ne duhet të shikohet 
aspekti procedural dhe ligjor së pari pastaj bashkërisht e diskutojmë. 

Kryesuesja e Kuvendit atëherë z. Muzliukaj nëse pajtoheni që të shkojmë me procedura hierarkie, unë 
kështu do ta quaja. 

Hysen Muzliukaj: Unë po flas nga këndi i asamblistit mos kërkoni që unë ti gjej zgjidhjet e kodeve 
atëherë ju kontakton  komisionin, ekzekutivin, diskutoni dhe bëjeni zgjidhjen atëherë zgjidhja le të mbetet 
tek ju. 

Kryesuesja e Kuvendit: Meqenëse u dakorduam po mbetet që kërkesa të ju shkoj organeve kompetente 
që të merren me procedurat. 

Kryesuesja hedh në votim rendin e ditës si në vijim: 
1. Propozim-vendim për ndarjen e titullit “Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati  
2. Propozim-vendim për formimin e Komisionit për shqyrtimin e ankesave në procedurën e 

përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve 
3. Rishqyrtimi i Vendimit Nr. 02-060/01-0057834/22-4 dt. 29.06.2022 Për bartjen e pjesës së mbetur të 

të hyrave vetanake nga viti 2021 në buxhetin e vitit 2022 
4. Rishqyrtimi i Planit për menaxhimin e mbeturinave 2022-2027 
5. Raport i Panelit përzgjedhës për zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve konsultative 
6. Pyetje dhe përgjigje 
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi rendin e ditës. 

 

Pika 1 
Kryesuesja hapi diskutimin. 
Vesel Neziri: Unë si kryetar i komisionit, dua të falenderoj të gjithë anëtarët e komisionit, që në mënyrë 

unanime kanë votuar propozimin që z. Halil Kastrati të shpallet qytetarë nderi i Komunës së Mitrovicës. Në 
këtë mënyrë, konform rregullores i kemi rekomanduar Kuvendit Komunal që z. Halil Kastrati të jetë qytetar 
nderi i Komunës së Mitrovicës, kjo duke u bazuar në biografinë e tij. 

Shkëlqim Ibrahimi: Sot ndjehem i nderuar dhe krenar që si këshilltar Komunal i Kuvendit të Mitrovicës 
po bëjmë miratimin e iniciativës së kryetarit Z.Hamza për ndarjen e titullit “Qytetar Nderi” për Hoxhën e 
nderuar Halil Kastrati, në shenjë mirënjohje, falenderimi dhe nderimi për kontributin e çmuar dhe të 
pandërprerë për familjet nën nevojë dhe përmirësimin e infrastrukturës së Komunës së Mitrovicës. 
Jam i nderuar të flas për personat që me veprimet e tyre e kanë identifikuar jetën si jetë njerëzore në radhe të 
parë. Kjo nënkupton që njeriun a ka ngritur në piedistale të larta, ashtu sië i takon. Humaniteti dhe altruizmi i 
z.Kastratit kane sfiduar botën e padrejtë dhe të sporvuar për shumë njerëz, familje, burra, gra dhe fëmijë, që 
hasin në vështirësi të jetesës dhe sigurimit të një jete të dinjitetshme. Përkitazi dinjitetit, qëndron edhe 
vullneti i njerëzve që dëshirojnë të jenë pjesë e një karvani dorëzgjatës, siç është ai i z.Kastratit. Pjesë këtij 
rrugëtimi, janë edhe shumë qytetarë të Mitrovicës, që kontribuojnë sadopak në misionin e z.Kastratit. Pjesë e 
tij edhe ne qe me vullnetin tone politik shtyjmë para nderimin e emrit te z.Kastrati. Ky shenjim i emrit te 
Z.Kastratit ne qytetin tone nderon vete institucionet, qe me fushëveprimet e tilla u lehtësohet vendosja e 
politikave te caktuara. Veprimtaria dhe puna e z.Kastrati le te shërbej si shëmbëlltyre per ne si bartës te 
emanetit te popullit, se si detyra qe i është besuar kryhet me sinqeritetin dhe drejtësi duke mos devijuar ne 
asnjë çast nga qëllimi i tij madhore për një Kosove me njerëz human, dorështrirë per njeri tjetrin dhe duke ja 
dëshiruar të mirën secili njeri tjetrit ashtu siç e duam per veten tone. Në emër timin dhe mbështetësve te mi, 
unë falënderoj z. Kastratin dhe shpresoj që analet e historisë do ta kujtojnë si një njeri që ka luftuar 
padrejtësinë në të ardhura, nëpërmjet sakrificave, sakrificave dhe vetëm sakrificave.  
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Faruk Mujka: Halil Kastrati është njëri ndër ata pak persona që do zgjidhet “Qytetar Nderi” dhe ka pasur 
lidhje dhe ndikim direkt në qytetin e Mitrovicës. Shpallja “Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati, e nderon 
jashtëzakonisht shumë qytetin e Mitrovicës dhe Kuvendin Komunal. 

Flutura Bekaj Kamberaj: Ne po ashtu dëshirojmë të falënderojmë edhe të gjithë donatorët që kanë krijuar 
fondin, përmes të cilave z. Halil Kastrati po ka mundësi të ndihmojë gjithë këto familje në nevojë duke ua 
lehtësuar jetën qytetarëve. 

Jeton Ujkani: Si përfaqësues i diasporës e di që ka një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me diasporën. Me 
të vërtetë z. Halil Kastrati është “Qytetar Nderi” ndoshta më i miri që ka shpallë komuna e Mitrovicës që nga 
paslufta, dhe dua ta falënderoj kryetarin për këtë propozim. 

Gjergj Beka: E përkrah propozimin për ndarjen e titullit “Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati.  
Flutura Beka Kamberaj: Unë ju bashkëngjitëm fjalimeve paraprake, dhe uroj që z. Kastrati të ketë 

shëndet dhe jëtë të gjatë. 
Kryesuesja Vesa Broja: Të gjitha fjalët që u thanë besoj që gjithsecili nga ne ka ende shumë se çfarë të 

thotë për z. Halil Kastrati.  
Faruk Mujka: Me siguri do të mbajmë  një seancë solemne paraprakisht për të shpallur “Qytetar Nderi” 

z. Halil Kastratin, të nisim me përurimin e shtëpive të ndërtuara, ne të gjithë e dimë problematikën e punën e 
tij sa e vështirë është, vetëm do ishte mirë për çfarë do të jemi në gjendje t’i dalim në ndihmë edhe pse 
shpallet qytetarë nderi. 

Kryetari Bedri Hamza: Edhe pse nuk është marrë parasysh ajo çka unë diskutova gjithsesi sigurisht se 
pajtohemi me faktin e të shpallurit “Qytetar Nderi” z.Kastrati për kontributin dhe gjithë angazhimin e tij. Një 
informatë për z. Mujka dhe gjithë të tjerët sot ne planifikojmë që me datën 15 do shfrytëzojë rastin të i’u ftoj, 
njëkohësisht do jenë të ftuar edhe kanalet zyrtare. Do të bëhet prezantimi edhe vendosja e gurëthemelit të 
ndërtimit të qendrës dytësore të mjekësisë familjare dhe të njëjtën ditë do të bëhet edhe dorëzimi i çelësave 
për shtëpitë e ndërtuara nga fondacioni “Jetimët e Ballkanit” i udhëhequr nga z.Halil Kastrati. Mirëpo tema 
tjetër që dua të diskutoj është për trafot e atij objekti ku unë mendoj se nuk janë të mjaftueshme duhet marrë 
parasysh të kemi trafo tjera dhe një pjesë e kësaj do ketë devijim për shkak të planit origjinal për shkak se 
sheshi dhe fusha sportive tek Pjesa e shtëpive të ndërtuara nga Qatar thuajse është përfundu që duhet pasur 
planin origjinal për shkak se kemi vendim me shkresë që për cdo ndryshim duhet të jenë në dijeni ndërsa sa i 
përket shtëpive unë jam më se i sigurt se me datën 15 do bëhet dorëzimi i çelësave vendosja e gurëthemelit të 
ndërtimit të qendrës së mjekësisë.  

Florina Çitaku: Edhe unë fillimisht dua të falënderojë shoqatën “Jetimët e Ballkanit” në krye z.Halil 
Kastrati për të gjitha benificionet ku ne si qytet i kemi prej kësaj shoqate. Dua t’a falënderojë edhe për 
iniciativën që ka marrë duke ndërtuar një objekt që është më se i nevojshëm për qytetin tonë që është QKMF-
ja njëkohësisht falënderojë kryetarin z.Bedri Hamza që ka marrë një vendim të duhur për një person të duhur 
duke shpallur z. Kastrati qytetar nderi.  

Kryesuesja e hedh në votim Propozim-vendimin për ndarjen e titullit “Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati.   
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi Vendimin për ndarjen e titullit 

“Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati.  
 

Pika 2 
Kryesuesja sa i përket Propozim-vendimit për formimin e Komisionit për shqyrtimin e ankesave në 

procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve përbëhet nga 5 anëtarë pra tre 
anëtarë nga kuvendi, dy nga ekzekutivi, atëherë fillojmë me emrat e përfaqësueseve të GP të PDK-së:  

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në procedurën e 
përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve - nga radhët e PDK-së propozoj: z. Lavdim 
Zeneli. 

Kushtrim Zeneli: Për anëtarë të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në procedurën e përzgjedhjes së 
anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve nga radhët e LVV-së propozoj z. Faruk Mujka 
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Flutura Beka Kamberaj: Për anëtarë të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në procedurën e 
përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve nga radhët e LDK-së propozoj: z. Muhamed 
Hoti. 

Kryetari Bedri Hamza: Nga ekzekutivi për anëtarë të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në 
procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve propozoj që të jetë: znj. Drita 
Kadriu dhe znj. Drita Ibrahimi. 

Kryesuesja e Kuvendit hedh në votim Propozim-vendimin për formimin e Komisionit për shqyrtimin e 
ankesave në procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve në përbërjen si në 
vijim: 

Lavdim Zeneli nga subjekti politik PDK, 
Faruk Mujka nga subjekti politik LVV, 
Muhamed Hoti nga subjekti politik LDK, 
Drita Kadriu nga ekzekutivi, 
Drita Ibrahimi nga ekzekutivi.  
Rezultati i votimit: 31  për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht vendimin për emërimin e anëtarëve të Komisionit për 

shqyrtimin e ankesave në procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve. 
 

Pika 3 
Kryesuesja e Kuvendit theksoi se sa i përket Rishqyrtimit të Vendimit Nr. 02-060/01-0057834/22-4 dt. 

29.06.2022 Për bartjen e pjesës së mbetur të të hyrave vetanake nga viti 2021 në buxhetin e vitit 2022, fjalën 
ia kaloi znj.Igballe Islami. 

Igballe Islami e arsyeton pikën. 

Fadil Veseli: Bartja e të hyrave vetanake nga viti i kaluar që është një ndryshim prej 14.784€ do të thotë 
që është fat i mirë sepse këto të hyra që shuma e bartjes ka qenë 247.000€ në mbledhjen e kaluar, por në 
inspektimin e auditorit është vërejtur shuma prek 14,784€ është një ndryshim që shuma e bartjes duhet të jetë 
232.224, kjo të quhet neglizhencë, duhet ti dedikohet stafit civil, është dashur të jenë me kujdes gjatë 
prezantimit të buxhetit, gjatë bartjes të mjeteve të jenë më të saktë. Pra fat i mirë është që këto mjete nuk 
kanë humbur, prapë do të dedikohen nëpër pikat të cilat kanë qenë të parapara. Këtu shihet edhe një mangësi 
tek plani i kontabilitetit ose është i vjetër ose sipas të gjitha gjasave duhet të korrigjohet se sikur të jetë plani i 
kontabilitetit sipas standardeve të reja ky lëshim nuk do të bartet. 

Faruk Mujka: Pajtohem plotësisht me gjithë konstatimin e parafolësit tim. Sepse normal që drejtoresha 
nuk i bënë këto llogaritje dhe ndoshta është gabim i stafit civil, mirëpo duhet të mbikëqyret nga stafi politik, 
pra në këtë rast nga drejtoresha dhe kryetari. Mirëpo unë e kuptoj që gabimet janë njerëzore. Dhe sugjerimi 
im është që të ketë më shumë kujdes gjatë përgatitjes së raporteve, sidomos këtyre që kanë të dhëna të 
ndjeshme, sepse pastaj kur të sillen këtu në Kuvend ne duhet të bëjmë politikë.  

Kryetari Bedri Hamza: Unë pajtohem plotësisht që stafi civil dhe punëtorët profesional i kanë detyrat dhe 
përgjegjësitë e veta. Nuk është vetëm gabim teknik, por është edhe prolongim i disa punëve. Sepse disa punë 
që kanë qenë të planifikuara, nuk janë realizuar dhe kështu shtyhet çdo proces. Këtu ka një diskrepancë në 
mes raportit të auditorit dhe të dhënave reale që kanë dalur nga sistemi i integruar i financave në Komunën e 
Mitrovicës. Edhe unë bashkë me ju kishim pasë dëshirë që gjendja të jetë ashtu siç ka rekomanduar dhe thënë 
auditori në raport, mirëpo gjendja reale është sikur qysh janë nxjerr të dhënat nga sistemi jonë. 

Vesel Neziri: Gabimet janë njerëzore, po më vjen mirë që kryetari po i pranon dhe po na premton që do 
të jenë më të kujdesshëm ne kemi pas raste në mandatin e klauar kur ka pasur gabime dhe Kryetari i kaluar i 
ka zgjedhur ata gabime me Ministrinë dhe ne nuk i kemi pa hiq, nuk kemi pasur mundësinë ti fajësojmë të 
tjerët. 

Hysen Muzliukaj: Në KPF e kam ngrit këtë çështje dhe kam thënë se diçka nuk është në rregull se nuk 
po përputhen.  
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Kryesuesja e Kuvendit hedh në votim Rishqyrtimin e Vendimit Nr. 02-060/01-0057834/22-4 dt. 
29.06.2022 Për bartjen e pjesës së mbetur të të hyrave vetanake nga viti 2021 në buxhetin e vitit 2022. 

Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi Rishqyrtimin e Vendimit Nr. 02-

060/01-0057834/22-4 dt. 29.06.2022 Për bartjen e pjesës së mbetur të të hyrave vetanake nga viti 2021 
në buxhetin e vitit 2022. 

 
Pika 4 

Kryesuesja e Kuvendit lidhur me Rishqyrtimin e Planit për menaxhimin e mbeturinave 2022-2027, fjalën 
po ia kaloi drejtorit z. Egzon Sadiku. 

Egzon Sadiku e arsyeton në pika të shkurta Rishqyrtimin e Planit për menaxhimin e mbeturinave 2022-
2027. 

Flutura Beka Kamberaj: Nuk është që nuk ka ende për tu korrigjuar në këtë planpërveç atyre që kanë 
ardhur nga Ministria si p. sh. në fq 29, thotë se kjo Kompani kryen faturimin nga të hyrat nga bizneset, 
institucionet publike, ndërsa ekonomitë familjare kryhen nga Komuna e Mitrovicës, e ne e kemi marrur 
obligim që me ju bartë inkasomi i të hyrave kompanisë, pastaj në tabelën nr. 3 ekonomitë familjare janë 
gjithsej 14.383, totali 13.470, biznese janë 145, institucione 65, ndërkohë që klient të faturuar janë ekonomi 
familjare rezident që janë 12.895, ekonomi familjare jo rezident janë 1945 që gjithsejt bëjnë 14.040 familje e 
që del se janë më tepër se ato të cilat janë ekzistuese në qytetin e Mitrovicës do të thotë që nuk janë të dhënat 
e sakta. Në fq. 32 flitet për planin komunal 2022-2027 ndërkohë orari i operimit i referohet vitit 1019-2020 
dhe mendojë që është dashtë të rifeskohen të dhënat së paku për periudhën 2020-2021. Tabela nr. 8, inkasimi 
i të hyrave për vitin 2019 janë 34754 ndërkohë në vitin 2020 janë 447.978, d.m.th. vetëm për amvisëri pa u 
përfshi bizneset tjera. Krahasimi i viteve nuk përputhen andaj mendoj që ky plan të përmirësohet që mos të 
na vjen me gabime prapë. 

Jeton Ujkan: Hera e tretë është që po na vjen në Kuvend, por me sa e kuptuam këtu janë disa lëshime 
teknike të cilat i ka kërkua ministria pra është mirë që ato të përmirësohen dhe të kalon kjo pikë që mos të 
vonohemi me procedurat tjerat të cilat i kemi. Edhe në pikën e më hershme u cek që përgjegjësitë duhet ti 
marrin edhe stafi politik por edhe shërbyesit civil dhe ai staf i cili bën lëshime këtilla 2 ose 3 herë duhet të 
dërgohen në komision disiplinor që mos të vijnë dy ose tri herë për një gabim të thjeshtë si p.sh. një datë ose 
diçka tjetër. 

Hysen Muzliukaj: Propozoj që të tërhiqet më mirë kjo pikë dhe të fillon nga pika zero. 
Vesel Neziri: Hera e pestë është na vjen ky material dhe gjithmonë nga Ministria është kthyer për 

gabimet e njëjta këtu ndryshim ka vetëm se drejtori është tjetër. Unë mendoj që mos të vonohemi shumë të 
bëhen ndryshimet që u dhanë por unë mendoj që ky plan i vjetër prapë nuk do të kaloj, sepse ata çdo herë 
kanë me gjetur vërejtje, andaj propozoj që të fillon nga pika zero. 

Kryetari Bedri Hamza: Propozoj që kjo pikë të shfuqizohet nuk them që nuk është mirë në substancë po 
të ja japim mundësinë të punoj pa ngarkesë dhe bashkërisht ta punojmë dhe besoj pas kësaj nuk do të kemi 
problem.  

Kryesuesja e Kuvendit hedh në votim Propozimin e Kryetarit në vijim: Shfuqizohet Vendimi i Kuvendit 
të Komunës Nr. 02-060/01-0051123/22-8 dt. 10.06.2022 Për miratimin e Planit komunal për menaxhim të 
mbeturinave 2022-2027. Obligohet Drejtoria e Mbrojtjes se mjedisit dhe pyjeve që në harmoni me nenin 10 
të Ligjit Nr. 04/L-060 Për Mbeturina, duke u mbështetur në Strategjinë e Republikës së Kosovës për 
menaxhimin e mbeturinave 2021-2030, si dhe planin e veprimit për menaxhim të integruar të mbeturinave 
2021-2023 të rihartoj Planin komunal për menaxhim të mbeturinave. 

Rezultati i votimit: 27 për, 0 kundër dhe 1 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi Vendimin për shfuqizim të 

Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-0051123/22-8 dt. 10.06.2022 Për miratimin e Planit 
komunal për menaxhim të mbeturinave 2022-2027. Obligohet Drejtoria e Mbrojtjes se mjedisit dhe 
pyjeve që në harmoni me nenin 10 të Ligjit Nr. 04/L-060 Për Mbeturina, duke u mbështetur në 
Strategjinë e Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave 2021-2030, si dhe planin e 



6 
 

veprimit për menaxhim të integruar të mbeturinave 2021-2023 të rihartoj Planin komunal për 
menaxhim të mbeturinave. 

 
Pika 5  

Kryesuesja lidhur me Raportin e Panelit përzgjedhës për zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve 
konsultative, hap diskutimin.  

Meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Raportin e Panelit përzgjedhës për 
zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve konsultative. 

 Rezultati i votimit  23 - për, 0 - kundër dhe 1 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Raportin e Panelit përzgjedhës për zgjedhjen e 

anëtarëve të komiteteve konsultative. 
 

Pika 6 
Faruk Mujka: Kryetar para një jave e ke pas në vizitë kryetarin e subjektit tënd politik z. Memli Krasniqi. 

Më është dukur shumë mirë mbështetja. Por mu duk shumë interesante një çështje. Në prononcim tha, më 
shumë ka hapur projekt Kryetari i Komunës z.Bedri Hamza se sa Kryetari i Qeverisë z. Albin Kurti. Vetëm 
më interesojë të di cilat janë ato projekte që i keni hapur ?  

Kryetari Bedri Hamza: Komunën e Mitrovicës e kanë vizituar Kryetarë të Partive Politike, Ministra, 
Presidentja, Ambasadorë te ndryshëm dhe i’u jem mirënjohës për vizitat. Unë si kryetar i komunës do bëjë 
përpjekje të ju bëj respekt maksimal pa dallim. Po kthehem tek pyetje që e bëre. Realisht janë përfunduar 
shtrimi i rrugëve në Vërnicë, në Bare Kçiq.  Është duke u realizua mbyllja e gropave dhe riparimi i rrugëve 
në qytet, kubzimi i disa trotuareve dhe disa rrugëve. Tek çështja e arsimit është duke u renovuar çerdhja e 
fëmijëve “Gëzimi ynë”, shkolla “Elena Gjika”, shkolla “Eqrem Qabej, shkolla “Hasan Prishtina, shkolla 
“Skënderbeu. Do të thotë këto janë në renovim. Pastaj në shëndetësi jemi në ndërtim ambulanten e 
Koshtovës. Pritët të fillojë ndërtimi i ambulantes në Stantërg, por njëherë është në çështje procedurale. Është 
përzgjedh kompania fituese, a është përfundua afati i ankesave këtë nuk e di. Pastaj renovimi i ambulantave 
në Vllahi, në Zabërgj, në Rashan, në Kçiq. Po ashtu në Shipol vazhdojnë punimet në çerdhën e fëmijëve. Sa i 
përket çështjeve të tjera infrastrukturë janë në proces të fazave të procedurës të prokurimit dhe është publike 
rruga “Halil Zeneli” rruga “La Nimani”, rruga “Mbretëresha Teutë”. Ndërtimi i urës te liqeni është në 
procedurë gjithashtu vendosja e kioskave në sheshin e qytetit. Rregullimi i shtëpisë të peshkatarëve, blerja e 
mjetit për pastrimin e liqenit. Është situate bukur komplekse dhe uroj që të shkojë gjithçka mirë çështja e 
furnizimit. Është procedurë e rregullt dhe është e përsëritën çështja e furnizimit te shkollave me lëndë 
djegëse, do të thotë edhe me drunjë edhe me pelet, sepse nuk është situatë shumë e lehtë sepse sot toni i 
peletit ka shkuar 400-450 €. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve do të thotë edhe kjo është në procedurë. Është 
në procedurë çështja e pajisjeve të zjarrfikëseve. Ndërtimi i shkollës të muzikës gjithashtu. Dhe kjo është 
jashtë mjeteve të buxhetit, fillimi i ndërtimit të qendrës kryesore të njësisë familjare. Këto janë projekte 
konkrete për të cilat po flasim, e kanë disponushmërin e mirë, janë duke u zhvillu procedurat. Procedurat 
janë të tilla që munden me qenë edhe komplekse, por ne duhet me qenë të vetëdijshëm që mundën me qenë 
komplekse dhe duhet me mendua që mundët me pas edhe ankesa. Unë e kam kërkuar nga ekzekutivi, është 
viti i parë i qeverisjes, ka qenë situatë ku buxheti është aprovua në kohë jo të rregullt si Komunë e Mitrovicës 
po flas po si, por e kemi aprovua pasi që jemi votuar si asamble, por kur dëshirojmë me arrit, e kemi obligim 
me arrit. Projektet në kohë procedurat e prokurimit duhet me i filluar në Janar. Ato punë të cilat kanë filluar 
në Janar, Shkurt gjithmonë do të jemi të pajisur me një dozë të rrezikut. Pra z.Mujka këto janë disa nga 
projektet që do te finalizohen por jo të gjitha do të finalizohen në periudhe njëvjeçare, disa prej tyre i 
përkasin periudhës dy vjeçare, por që në përputhje me dinamikën ne do te mundohemi të i përfundojmë, dhe 
mbi të gjitha me kualitetin ashtu siç e kërkon standardi.  

Faruk Mujka: Faleminderit  kryetar për shpjegimin por si përfundim prapë po vij tek ajo që e thash më 
herët. Se më përpara ne gjithmonë kemi dashur për disa projekte që përfundohen në afat të një kryetari, me 
thënë që kanë qenë projekte të një ekzekutivit të mëparshëm. Projekti të këtij ekzekutivi është, trotuari te 
ekonomiku edhe ku fillon me u ndërtua QKMF-ja kryesore edhe kjo që fillon me u bë këtu. Projektet e 
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shkollave që i përmende, janë projekte që kanë qenë negociuara  edhe të nënshkruara edhe me MCC edhe me 
KE-në.  

Kryetari Bedri Hamza: Këto projekte janë të kësaj qeverisje, sepse kjo qeverisje paguan para. Dallimi i 
projekteve që unë i përmenda dhe ato që ju i theksuat është, projektet të cilat i përmenda unë i’u referova 
atyre projekteve të cilat ekskluzivisht financohen prej buxhetit të komunës. Ndërsa projektet të cilat ti i 
përmende kanë qenë projekte të nivelit qendror. Janë projekte të mira, janë projekte që i shtojnë vlerë 
Komunës të Mitrovicës dhe unë jam mirënjohës të gjithëve që janë punuar për këtë punë. Çka unë punoj me 
ekipin dhe dua me besua është që të arrijmë me i finalizua procedurat e prokurimit dhe të jetë operatorët 
ekonomik për projektet të cilat i përmenda që janë të rëndësisë jashtëzakonisht të madhe. Gjithashtu sa për 
informatë te rruga “Lah Nimani” jemi në fazën përfundimtare të eliminimit të disa problemeve të fundit dhe 
sa i përket çështjeve të shpronësimit. Disa prej tyre kanë me kërkuar këtu për me diskutuar edhe vendimin e 
asamblesë komunale, sepse do vijmë duke i respektua procedurat ligjore për shkëmbim të pronave. Është në 
autoritetin e vendimmarrjes të asamblesë dhe unë besoj që kur të vijnë këtu do të procesohen të gjitha 
procedurat, çdo pikë e presje sepse ato janë shumë kërkues dhe unë besoj që do të ecim tutje. Sa i përket 
borxheve diku 1 milion e 500.000€ i kemi paguar borxhet për të cilat komuna e Mitrovicës nuk është dashtë 
me i pagua, por i kemi pagua. Edhe projekti i rregullimit të shtratit lumi Ibër edhe i Sitnicës kanë qenë 
memorandum të mirëkuptimit por që nuk janë respektua përmes procedurave përmbarimorë i kanë marrë 
mjete komunës të Mitrovicës. Pastrimi i shtratit të lumenjve edhe shumë rrugëve të tjera janë diku rreth 
1milione e 500.000 €. E kam përmend rastin e një kontrate kur fillon rreth 2 milion e 700.000€ me 
kompaninë Bageri, tash rreth 650.000€ të tjera shtesë duhet të paguhen për këtë kontratë. As nuk kanë qenë 
të lajmëruara, as nuk kanë qenë të prezantuara si obligime të prapambetura të komunës te Mitrovicës. Do të 
thotë financiarisht jemi konsolidua bukur mirë, trendi i të hyrave është optimist. Unë besoj që do të kemi 
tejkalim të planit të të hyrave dhe kjo normalisht n’a mundëson të i përfundojmë edhe disa projekte, por edhe 
të zvogëlojmë nivelin e obligimeve tona financiare dhe të sjellim komunën aty ku operatorët ekonomik nuk 
presin për pagesat e tyre.  

Nafije Rexha: Pyetje për ju Kryetar, jam interesuar të di kur do të fillojë rregullimi i oborrit shkollës 
“Abdullah Shabani” pasi që nuk dua te vijë shtatori dhe të jemi me atë oborr që nuk ka pasur asnjë investim 
në të mund të themi diku qe 60 vite?  

Kryetari Bedri Hamza: Ka nevojë që shkolla “Abdullah Shabani” edhe oborri edhe objektet e tjera 
përcjellëse do të thotë ato sportive të rregullohen. Kemi premtim prej dy donatorëve. Prej federatës të 
futbollit të Kosovës edhe prej Gizit që janë të gatshëm me n’a përkrahë në ndërtimin e një fushe sportive dhe 
unë i inkurajojë shumë edhe Drejtorinë e Arsimit edhe të Urbanizmit që me i dërgua dokumentet me i 
plotësuar kushtet për financim edhe kësaj shkollë me ja bë infrastrukturën përcjellëse. Por po e bëj pak një 
tejkalim përtej saj. Është mirë që p.sh. shkolla “Eqrem Qabej” që me këtë fondin të rregullohet kulmi, 
dritaret. Por ajo ka nevojë të rregullohet brenda. Edhe inventari edhe gjithçka, dhe jam i bindur që po bëj 
kërkesë, edhe si kërkesë urdhëresë drejtorëve të drejtorive përkatëse. Dëgjime buxhetore mos të shkojnë 
vetëm me kërkesa, por me kërkesa të arsyeshëm edhe mbi të gjitha me dinamikë të realizimit të tyre. Është 
viti i dytë i qeverisjes për ata, hera e dytë që marrin pjesë në dëgjime buxhetore dhe pres që me ardhur me 
kërkesë. Unë nuk premtojë që kemi me pas mjete me i realizuar të gjitha kërkesat e tyre, por ka prioritete dhe 
që ato prioritete duhet t’i marrim në konsideratë.   

Flutura Beka Kamberaj: Rruga përball komunës e cila është votua në mandatin e kaluar me kushtin që 
pjesa sipër me qenë park i shfrytëzueshëm për fëmijë dhe të moshuar, ndërkohë që ajo vazhdon të 
keqpërdorët, të shfrytëzohet për vetura me qira. Prandaj e kam pyetjen për Drejtorinë e Inspektoratit se a 
është inspektua vendi dhe ku ka mbet procesi?  

Vesel Neziri: Unë i kam dy pyetje z. Kryetar. Ne sapo morëm vendim me shpall një qytetarë nderi ne 
Qytetin e Mitrovicës, e kemi vendim paraprak që thuajse i kaloj edhe afati dhe unë nuk besoj që është mirë 
me e dhanë një çmim dhe me tejkalua një vendim të kuvendit të kaluar, që edhe ka mbet peng dhe nuk është 
dhënë çmimi. Kisha pas dëshire që brenda këtij muaji me organizua një seancë solemne dhe para se t’a 
ndajmë çmimin për z.Halil Kastrati do të ndalem prapë. Pyetja e dytë e imja është shqetësimi i shumë 
qytetarëve të cilat janë me asistencë sociale dhe në këtë muaj përfundon legalizimi i shtëpive. Ata nuk kanë 
mjete për me i paguar dhe unë mendojë që këtë punë duhet të marrë Drejtoria e Urbanizmit dhe familjet me 
asistencë sociale te i’u matën shtëpitë që të hyjnë në proces të legalizimit. Unë nuk e di se sa mund të arrihet 
kjo, por mundësisht të i dalim në ndihmë këtyre qytetarëve.  
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Kryetari Bedri Hamza: Faleminderit z.Neziri. Besoj që pa dallim ne pajtohemi që vendimet e organeve 
legjitime që janë të zbatueshme dhe detyruese për neve. Unë si kryetar i komunës në momentin e 
përshtatshëm që besoj që do të jetë në muajin Shtator ne do të jemi në komunikim dhe do të zbatojmë 
vendimin e kuvendit komunal. Ndërsa sa i përket çështjes së dytë përtej arsyesh mërisë së saj në aspektin 
social dhe human. Do të thotë ne do të i shikojmë kapacitet dhe mundësitë tona me burime njerëzore por 
aspektin ligjor mbi të gjitha. Do të thotë që do t’a trajtojmë si kërkesë mirëpo kur ka qëllim të mire, humane 
drejtë, duhet me të vendoset brenda mundësive me financim por duhet të trajtojmë me kujdes këtë bashkë me 
ekzekutivin dhe do të dalim me përgjigjen tonë se cilat janë mundësitë tona dhe cila është baza legale e saj. 
Për përgjigjen e znj. Flutura Beka Kamberaj është e qartë se çfarë tha ajo dhe ka shumë të drejtë. Aty duhet 
me u nda mjetet dhe me u rregullua qysh e ka destinacionin.  

Flutura Beka Kamberaj: Do të thotë që ka qenë në kushtin që për ndërtimin e parkingut nëntokësorë, ai 
me pas obligim me ndërtua parkun. Nuk ka nevojë me u nda mjetet prej komunës por duhet prej kompanisë e 
cila është duke e shfrytëzua. Kështu që vetëm duhet me e bë inspektimin e investimit pse nuk është 
përfunduar.  

Kryetari Bedri Hamza: Unë vetëm po sqarohem sepse nuk pretendojë që i di të gjitha detajet e kontratave 
të kaluara. Nuk kam pasur kohë me i shikua të gjitha në detaje. Ne do t’a shikojmë kontratën, do të kërkojmë 
që kontrata të zbatohet në tërësi në përputhje me atë që shënon. Nëse është obligim i operatorit ekonomik me 
përfundua, atëherë ne ju kërkojmë që me e zbatuar kontratën. Nëse nuk është obligim i operatorit ekonomik, 
atëherë ne vijmë me një propozim këtu në kuvend dhe bëjmë pjesë në financim përmes buxhetit. 

Elidiana Budini Haziri: Kolegu im në seancën e fundit që kemi mbajtur ka bërë një pyetje në lidhje me 
parkingun që është te zona e Desit. Ai parking para se me ardhur kjo qeverisje ka pasur tre punëtorë që kanë 
punuar në tri ndërrime dhe që normalisht ato të ardhura i kanë ardhur Komunës të Mitrovicës. Prej ndërrimit 
të qeverisjes jo vetëm që ata punëtorë  nuk punojnë, por çdo ditë vërehet ai degradim i atij miniparkut për 
fëmijë dhe parkingu po shfrytëzohet nga i gjithë qyteti. Unë mendoj se për banorët e asaj zone është bë 
problem pasi që veturat e tyre nuk kanë se ku t’i lënë. Në muajin Qershor kam qenë tek reparti dhe me 
saktësisht tek zona e vaksinimit dhe tani po e dimë që numri i të infektuarve është rritur. Mënyra se si është 
rregulluar stafi për të punuar, shumica kanë qenë në pushime ku vetëm një grua punonte për të gjitha 
sektorët. Puna e saj ka qenë për çdo lloj lëvdate,  por që një person nuk mund të bëj mrekullia. Unë mendoj 
që aty duhet të rregullohet stafi, jo të dërgohen të gjithë ne pushim, duhet të ketë staf të mjaftueshëm, pasi qe 
tani pas rritjes se numri të rasteve vetëm po shtohet nevoja për vaksina. 

Fadil Veseli: Ndërtesa që është ndërtua mbrapa ambulantes shtetërore gjatë këmbim të një prone, në 
kuvend e kemi votua atë pronë. Hapësirat, metrat në katrorë të cilat janë dedikuar për ndërrim të asaj prone, 
nuk kanë qenë të parapara njëjtë me metrat katrorë të cilat janë zëvendësua në pronën diku të Emona që është 
bërë zëvendësimi. Kërkojë nga drejtoria e Katasitrit që në mbledhjen e ardhshme t’a shqyrtojë atë kontratë, 
ka qenë që një pjesë e cila është marrë pas Jadranit për ndërtesën këtu ka mbetë pronë komunale. Pra ajo se 
çfarë më intereson është që ajo pronë a është e njëjtë me atë që është zëvendësua te Emona, dhe ajo sipërfaqe 
që ka qenë e paraparë në kuvend ekzistojnë të dhënat, shënime. A është ndërrua pas kuvendit, apo ajo zonë 
ku është mbet? 

Sevdaim Uka: Dua të ngris një shqetësim, për rrugët e Mitrovicës fjala është për orientim e rrugëve. Pra 
për hir të korrektësisë të institucioneve dhe të banorëve, një rast familjar nëse do ta kenë apo, një ndihmë të 
shpejtë, zjarrfikësit ose policinë, është pak problem për banorët jo të Mitrovicës me orientuar dikë. Nëse kish 
pas mundësi me ndërmarr hapa, është e mire edhe për qytetarët edhe për institucionet me i orientua.  

Muhamed Hoti: I kam disa kërkesa nga banorët e lagjes dhe janë pjesë e ish Horti Kulturës. E kanë bërë 
pyetjen se kur do të bëhet funksionalizimi i plotë i asaj rruge përkrah fakultetit te shtetit tonë. Dhe a janë të 
informuar niveli komunal për rrënimin e ish depove të ish Horti Kulturës dhe me leje të kujt janë rrënua, a 
është marrë ndonjë lejë prej neve për ato, apo çfarë ka ndodhë?   
 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 16:02 min. 
 
 
 Mitrovicë                         Procesmbajtës:                                    Kryesuesja e Kuvendit 
 08.08.2022                        _______________                                 ________________ 
    Afërdita MAXHUNI                      Vesa BROJA  

























































































































































Republika e Kosov6s
Republika Kosova - Republic ofKosovo

Komuna e Mitrovic6s si Jugut
OpStina Juzna Mitrovica - Municipality of Mitrovica South

- t!F, \92'

NE mbledhjen e l0-t€ td Kuvendit te Komunes t€ mbajtur me dt. 08.08.2022 artri)ta4a e Kuvendit znj.
Elidiana Budini Haziri , ka shtruar nje pyetje p€r Drejtorin e Drejtoris€ p€r Sh6ndetdsi , p€r tE cil6n e ka
d6rguar edhe me shkrim;

Elidiana B udini Haziri:

Pye$e pdr Drejtorina per Shendetdsi

N€ muajin Qershor kam qeng tek reparti dhe me saktesisht tek zona e vaksinimit dhe tani po e dime qE numri i
t€ infektuarve 6sht6 rritur- M€nyra se si €shtE rregulluar stafi per te punuar, shumica kan€ qen€ nE pushime ku
vetem nje grua punonte ptlr tii gjitha sektoret. Puna e saj ka qen0 p€r 9do lloj l6vdate, por q€ njd person nuk mund
td bej mrekullia. UnE mendoj qe aty duhet te rregullohet stafi, jo td dergohen te gjithe ne pushim, duhet te kete staf
tg mjaftueshem, pasi qe tani pas rritjes se numri te rasteve vetem po shtohet nevoja p€r vaksina.

Pergjigie :

E nderuar an0tare e Kuvendit komunal, znj. Elidiana Budini }laziri

Ju falenderojm€ per pyetjen dhe p€r shget€simin e ngritur me te drejt€,lidhur me funksionimin e Njesise se

Vaksinimit ne QKMF dhe mir€kuptojm€ plottlsisht shqetiisimin tuaj edhe si qletare edhe si p€rfaqesuese e
popullit.

Nd nj€sin€ e Vaksinimit n€ QI(MF punon ekipi mjekesor ip6rberE nga 4 veta: specialistja e Mjek0sis€
Familjare, kryeinfermierja e Nj€sisE dhe dy infermiere. Ky ekip kryen vaksinimin e rregullt, kurse prej 15 qershorit
2022 edhe vaksinimin me vaksinat antiCovid, p€r shkak se Ministria e Sh€ndetdsisE nuk i ka vazhduar kontratat e
mjekixe dhe infermierEve tE cilait kane qene te angazhuar p€r realizimin e vaksinimit anticovid.

Pdrveq nE QKMF ,vaksinimi i negullt mund td kryhet edhe n0 QMF ne llirid€ ( ku jan€ td angazhuara 2

infermiere) , ne QMF Shipkovc (1 infermiere) dhe nii Shipol ( I infermiere) .

QKMF eshte pilrballur nE vazhdimesi me mungese te stafit , veqanarisht mungese te mjekeve dhe infermierve,
problem i cili tash po zglidhet pdrfundimisht me ptirfundimin e procedurave t€ konkursit ptlr mjek€ , infermierd,
stomatologe, Iaborant€ etj.

Gjatii muajit qershor dhe korrik,shum€ punetore shEndetEsor eshte dashur te shfry.tEzojnE pushimin vjetor t6
viit 2A21, te cilin per shkak t€ pandemise nuk kan€ mundur ta shliytezojne me pare, pastaj here pas here kemi
pasur punetor€ sh€ndetdsord tE infektuar me Covid 19 dhe nj€ situate e tille ka shkaktuar mungese shEs€ (te
pErkoh6shme) t€ personelit n€ sektordt dhe nj€sit6 organizative tB QKMF-sE.
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Mena,xhmenti i QKMF-se nuk ka pasur mund6si ligjore qe shfr,,tdzimin e pushimit vjetor t;a vitit 2021 ,ta shtyeje
me tutje. Kjo ka shkaktuar v6sht6rsi n€ ofrimin e sh6rbimeve nE disa sektore dhe njEsi,por me riindesi Esht€ fakti se

pavardsisht mungeses sE stafit,sh€rbimi i vaksinimit t t€ rregull! vaksinimi antiCovid dhe sh6rbimet tjera nukjan€
nderprer6 asnjeherd-

Me rikthimin e punetoreve nga pushimet vjetore dhe nga pushimet mjekEsore si rezultat i infektimit me Covid
lg,situata €shte stabilizuar dhe me fillimin e punes te 44 punetoreve shendet€sor t€ rekutuar n€ konkursin e
perfunduar keto dite, p€rfundimisht do t€ zgjidhet problemi i mungesds se stafit shendetesor nE QKMF dhe nittsitd e
saj.

Sa i pdrket shqetdsimit rreth nevojds qd prindtlrit e femij6ve qe do te vaksinohen kan€ pasur me procesin e
fotokopijimit te Librez€s s€ Vaksinimit, t€ cilin me shume te drejte e keni parashtruar n€ seancE, ju njoftoj q€ edhe
ky problem tashme eshte zgjidhur .Drejtoria per Shendetesi e ka fumizuar Njesind e Vaksinimit nd QKMF me njE
aparat per fotokopijim dhe fotokopil'imi i Librezds sd Vaksinimit do te kryhet nti Njesin€ e Yaksinimit, pa pasur
nevoj€ t€ shkojnti dikund tjeter per ta kryer kete procedure.

Drejtoria Ptr Shdndetdsi,menaxhmenti i QKMF-se dhe giithe stafi i QKMF-se mbeten te perkushtuar pdr
oliimin e shErbimeve sh0ndetOsore sa mE cilEsore per qytetarEt. Poashtu mbetemi te hapur p€r verejtjet. syglerimet,
pyetjet e psejo dhe kritikat eventuale, me q6 im te zgjidhjes sd problemeve dhe p6rmirEsimit td vazhduesh6m t0
cilEsis€ sE ofrimit tC sh€rbim6ve sh€ndetdsore n€ QKMF dhe Njiisit6 e saj .

Me respeld!
Dr.Fahri Shabani
Drejtor i Dreitoris6 pEr Sh6ndetEsi
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From: Nuhi Mehmeti 
Sent: Friday, August 19, 2022 2:50 PM
To: Artan A. Berisha
Subject: Pershendetje
 
Ne lidhje me pyetjen e Asamblistit  Fadil Veseli për nje kembim te prones te Emona ju
njoftojë si ne vijim:Ky kembi është bërë ne mes te Komuna Mitrovicë-Jug dhe Kasim Beqiri
ku me atë rast është bërë  kembimi i parcelave kadastrale me nr.1460-0 me siperfaqe prej
S==228m²,Pronë Komunale,me parcelen kadastrale me 413-2 me siperfaqe prej
S=228m²,Pronë e NTP"Florenti".VENDIMI  Kuvendi i Komunës së Mitrovicës së Jugut me
Nr.02-060/01-0112203/19-7 dt.26.12.2019.
 
Me Respekt!

mailto:Artan.A.Berisha@rks-gov.net
mailto:merita.preteni@rks-gov.net
mailto:Nazmi.Jashari@rks-gov.net
mailto:Vesa.Broja@rks-gov.net
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