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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   

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 02-060/01-0055327/22-1 dt. 21.06.2022 

Mitrovicë 

 

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

Nga mbledhja e rregullte Komitetit për Politikë dhe Financa 

Seanca e 6-të 

 

Koha:       21.06.2022 ora 10:00 

Vendi:      Salla e Mediave 

Të pranishëm: Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa: Fadil Veseli, Nazmije Sejdiu, Vesel 

Neziri, Hysen Muzliukaj, Erseka Barani, Shkurta Shosholli Musa, Muhamed Hoti dhe 

Xhyljeta Imeri 

Nënkryetari i Komunës z. Arian Tahiri  

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve 

Mungoi:    

  

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja e cila theksoi se në zbatim të 

nenit 52, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale; nenit 11 paragrafët: 1, 2 edhe 5 të 

Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e 

Komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në komunë; neni 62, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; 

nenit 15, pika 2, të Rregullores Komunale për punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës, për sot ka 

thirrur mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa me rendin e ditës të paraparë me thirrje.  

Prandaj, hapi diskutimin lidhur me rendin e ditës.  

Hysen Muzliukaj: Kërkoj nga anëtarët e  KPF-së që të mbajmë një minutë heshtje për punëtoren 

shumëvjeçare të komunës e cila ndërrojë jetë këto ditë Xhyle Peci. 

Anëtarët e KPF-së mbajtën një minutë heshtje. 

Në vazhdim Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim rendin e ditës 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” 
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7. Kërkesë për mbështetje financiare “Lidhja e Invalidëve dhe Viktimave Civile të Luftës” 

8. Kërkesë për mbështetje financiare AFSHV “Shqipet e Vogla”  

9. Raport përmbledhës i Arsimit për periudhën 15 Janar-15 qershor 2022 

10. Raport për gjendjen në shëndetësi 

Rendi i ditës u miratua unanimisht. 

 

Pika 1 

Procesverbali nga mbledhja e pestë e KPF-së u miratua unanimisht.  

 

Pika 2 

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Draft Rregulloren Për përcaktimin e procedurave të 

dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës të paluajtshme të Komunës.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Draft Rregulloren 

Për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës të paluajtshme të 

Komunës. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Draft Rregulloren Për përcaktimin e 

procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës të paluajtshme të Komunës dhe e 

njëjta i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 

Pika 3 

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Kornizën Afatmesme buxhetore- komunale 2023-

2025. 

Fadil Veseli:  Sa i përket Kornizës Afatmesme buxhetore ka një peshë bukur të madhe, pra në vija të 

trasha do ti ngris disa çështje e pastaj në kuvend më detajisht, pra të gjitha projektet që janë të përfshira në 

planifikim të buxhetit të realizohen ekzekutivi duhet të jetë i kujdesshëm që të gjitha ato projekte të cilat 

nuk janë të përfunduara të mbyllen. Investimet Kapitale ishin rreth 5milion në total si shumë duket e 

madhe, pra një pjesë është paga dhe mëditje dhe pjesa tjetër është shpërnda nëpër drejtori, disa drejtor 

është dashtë të jenë më kategorik dhe të konsultoheshin me kolegët se e pash tek drejtoria e inspekcionit 

është mirë që inspektorët të kenë uniformë që gjithë se cili qytetar me njoftë zyrtarin e komunës që është 

në detyrë të punës, tek mallra dhe shërbimet kryesisht dedikohen këto mjete. 

Erseka Barani: Për vitin 2023 janë të planifikuara 200.000 €, mirëpo për vitin 2024-2025 janë 25.000 

dallim shumë i madh andaj më intereson se ku janë të planifikuara dhe pse është ky dallim kaq i madh i 

shumës, për pjesën tjetër do të diskutojmë në kuvend. 

Igballe Islami: Meqenëse është viti 2023 është vit i planifikuar, e këto dy vitet tjera parashikime. 

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Kornizën 

Afatmesme buxhetore- komunale 2023-2025. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Kornizën Afatmesme buxhetore- 

komunale 2023-2025 dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës dhe i njëjti i procedohet 

Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 

Pika 4 

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Propozim-vendimin për bartjen e të hyrave 

vetanaketë Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur) .  
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Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Propozim-vendimin për bartjen e të hyrave vetanake të 

Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur) . 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Propozim vendimin për bartjen e të 

hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e mbetur) dhe i njëjti i procedohet 

Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 

Pika 5  

Znj.Igballe Islami e arsyeton Propozim-vendim për aprovim të trasnsferit në pika të shkurta. 

Muhamed Hoti:  Çka ka ndodhur me atë anijen që është ble më herët. 

Hysen Muzliukaj: Përshëndetje, mendoj që dokumenti të cilin e keni sjell është shumë i zbrazet, 

është dashur që të ketë arsyeje pse mjetet po hekën nga një projekt e po futen në projektin tjetër,  Anija 

nëse nuk gaboj është dhanë në shfrytëzim me kontratë 1 vjeçare shoqatës të zhytësve, pra  është mirë të 

shikohet vendimi  se a është vazhduar ajo kontratë apo jo dhe nëse është mundësia të ju bëhet vazhdimi i 

dhënies.  

Kryesuesja Vesa Broja: Të gjithë ofertuesit kanë thënë se nuk mundemi me aplikuar me shumën që 

e keni nda për blerjen e pajisjes në fjalë andaj nëse doni me kryer punë kjo pajisje kushton më shumë se 

shumën të cilën e keni ndarë ju, andaj edhe kryetari është i interesuar të blihet një pajisje që do të 

funksion si duhet e jo të blihet dhe të mos jetë funksionale. 

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

vendimin për aprovim të trasnsferit. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Propozim-vendimin për aprovim të 

trasnsferit dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 

Pika 6 -7-8 

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Sa i përket pikës 6, 7 dhe 8 kanë të njëjtin karakter po i 

diskutojmë bashkërisht. Kërkojë nga drejtoritë kompetente të na tregoj a ka pas thirrje publike për 

subvencione dhe a kanë  

Anëtarët e Komitetit për Politik dhe Financa u dakorduan që lidhur me pikën 6, 7 dhe 8 të sillet ky 

konkluzion, si në vijim: 

Komiteti për Politikë dhe Financa e obligon Kryetarin e Komunës respektivisht, Drejtorinë e 

Administratës së Përgjithshme, Drejtorinë për Mirëqenies 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 

dt. 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 planë 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. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Konkluzionin e lartcekur dhe i njëjti i 

procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

Pika 9 

Kryesuesja e kuvendit hap diskutimin. 

Xhylejta Imeri: Për këtë pikë mendojë që duhet të diskutohet më gjerësisht në kuvend. 

Hysen Muzliukaj: Kërkojë që për kuvend që të na sillen të gjitha kontratat emër për emër fjala është 

për ata të cilët kanë nënshkruar kontratat, po ashtu edhe arsyeja a dënimit të DA. 
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Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Raportin 

përmbledhës të Arsimit për periudhën 15 Janar-15 qershor 2022 së bashku me konkluzionin si në vijim: 

Komiteti për Politikë dhe Financa kërkon nga Drejtoria e Arsimit që Raportit përmbledhës të Arsimit 

të ia bashkangjes Listën definitive të të gjithë të punësuarve në Arsim gjatë periudhës raportuese. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi  Raportin përmbledhës të Arsimit 

për periudhën 15 Janar-15 qershor 2022 dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për 

shqyrtim së bashku me konkluzionin. 

Pika 10 

Kryesuesja e Kuvendit  hap diskutimin. 

Erseka Barani: Sa i përket gjendjes në shëndetësi, ky raport nuk është mjaft i detajuar me çka na 

intereson neve 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 tabelare as numër ku ceket se sa 

kanë qenë saktësisht shërbimet e dhëna, ne cilën periudhe kohore, thotë që, pas furnizimit shpenzua 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. Kërkoj që për kuvend këtij 

raporti të i bashkëngjitet të dhënat e kërkuara. 

Fahri Shabani: E para nuk është raport i punës, është raport i gjendjes në shëndetësi,  ku unë jam 

munduar me përshkrua 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 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 ne 

qendrat shëndetësore, po ashtu ne pjesën e dytë të raportit i kom 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 ne rritje , e mundet te manifestohet nga fundi 

i gushtit, i kemi marre masat që duhen për me ju përgjigj kësaj sfide. Sa i përket shërbimit specialistike 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 furnizua të gjitha qendrat me material. 

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Raportin 

për gjendjen në shëndetësi. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Raportin për gjendjen në shëndetësi 

dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim. 

 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 12:05 min. 

 

 

Mitrovicë   Procesmbajtës:    Kryesuesja e Kuvendit  

  _________________   _________________ 

   Afërdita MAXHUNI   Vesa BROJA 
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