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                            Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 

       Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Ekstrakt  

nga procesverbali i mbajtur më 30 tetor 2019, në mbledhjen e XXIV (njëzetekatër) të 

Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VI.  

 

Mbledhja filloi në orën 10;15 dhe u mbajt në sallën e Kuvendit.  

Mbledhjen e kryesoi z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit të Komunës.  

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë këshilltarët e Kuvendit të Komunës (Lista e nënshkrimeve),  

Me këtë u konstatua se ekziston kuorumi për punë dhe vendimmarrje.  

Gjithashtu në mbledhje të pranishëm ishin z.Nexhmi Rudari, Nënkryetar i Komunës, Drejtorët e 

Drejtorive, përfaqësuesja e OSBE-së znj.Sanije Haziri, përfaqësues të mjeteve të informimit, një 

numër i qytetarëve dhe zyrtarëve komunal.  

 

 

   Rendi i Ditës  

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen duke përshëndetur të pranishmit, dhe i 

duke kërkuar 1 minutë heshtje në nderim të nënoficerit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kapter 

Baki Ejupi, nga fshati Sekiraçë Komuna e Podujevës, i cili ndërroi jetë një ditë më parë në vendin e 

punës – FSK. 

U mbajt 1 minutë heshtje... 

 

Kryesuesi i Kuvendit vazhdoi duke i njoftuar rreth pikave të rendit të propozuar të ditës dhe 

rekomandimeve nga mbledhja e KPF-së e mbajtur më 28.10.2019, shtoi, fillimisht, meqë kemi të 

bëjmë me anëtarët e Kuvendit të Komunës përkatësisht pagesat / kompensimin, dëshiroj t’ia jap 

fjalën Menaxherit të Personelit të jap sqarim rreth çështjes së pagesave / kompensimit për 

këshilltarët e Kuvendit. 

z.Fitim Bunjaku, Menaxher i Personelit, theksoi, sa i përket listës së pagave për këtë muaj për 

anëtarët e Kuvendit të Komunës, nga Zyra e personelit është përcjellë në mënyrën e duhur ashtu siç 

parashihet me ligj dhe rregullore përkatëse, mirëpo ka ndodh një gabim ku gjithë anëtarët e Kuvendit 

në këtë muaj, pra për muajin shtator do t’i kenë vetëm pagesën që është 100,oo €.  

Vlen të theksohet se gabimi ka ndodh nga Ministria e Financave – Departamenti i Thesarit, gjë të 

cilën e kanë pranuar edhe vetë, mirëpo ne kemi biseduar me zyrtar të atij departamenti dhe kemi 

dërguar edhe njëherë listën në formë fizike, dhe ka mbet që të shikohet sot gjatë ditës edhe njëherë 

se a po mund ta rregullojnë për këtë muaj apo jo, përndryshe do të japin përgjigje me shkrim me 

arsyetim pse ka ndodh ky gabim, në të kundërtën, ne nuk kemi çfarë të bëjmë, pagesa / kompensimi 

për mbledhjet përkatëse nuk humb, por do të paguhen retroaktiv muajin e ardhshëm, nëse veç nuk 

mund të bëhet ndonjë zgjidhje sot apo eventualisht nesër. Pra sa i përket Zyrës së personelit, ne i 

kemi gjitha e-mail-et, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm se gjitha procedurat janë respektuar 
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në mënyrë të duhur, por që Departamenti i Thesarit kanë marrë përsipër që të rishikojnë edhe njëherë 

sot gjatë ditës, ende pa u ekzekutuar pagat, se çfarë mund të bëjnë.        

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, besoj që u sqaruam rreth kësaj çështje, por shpresoj 

që do të rregullohet kjo çështje, në të kundërtën do të marrim përgjigje nga kompetentët.  

Tani jemi prezent të gjithë anëtarët e Kuvendit dhe mund të fillojmë me punë, gjithë dokuemntacioni 

për këtë mbledhje ju është dërguar me kohë, andaj nëse ndokush dëshiron fjalën urdhëroni, 

përndryshe e vë në votim rendin e propozuar të ditës sipas materialit përkatës të dërguar dhe 

konstatimeve nga mbledhja e KPF-së. 

 

Njëzëri u miratua rendi i propozuar i ditës sipas materialit të dërguar dhe konstatimeve nga 

mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa e mbajtur më 28 tetor 2019. 

   

 

1. Ekstrakti i procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit të Komunës e mbajtur më           

23 shtator 2019 

 

Njëzëri, u miratua Ekstrakti i procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit të Komunës, e mbajtur më 23 

shtator 2019  

 

 

2. Draft Strategjia për Zhvillimin e Turizmit 2019 – 2021 në Komunën e Podujevës 

 

z.Mirsad Kamerolli, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik – DPZHE, e 

paraqiti fjalën hyrëse rreth kësaj pikë, ndër të tjera theksoi, turizmi është një sektorë në rritje në nivel 

të Kosovës viteve të fundit dhe gjenerues i vendeve të reja të punës. Komuna e Podujevës si më e 

madhja territorialisht në nivel vendi, ka resurse të mjaftueshme dhe potencial për zhvillimin e 

turizmit dhe për fuqizimin dhe rritjen e këtij sektori. Deri më tani ky sektor është trajtuar parcialisht 

dhe jo në mënyrë strategjike, andaj mendojmë se ka ardhur koha që këtij problemi ti qasemi me një 

formë të re dhe hapi i parë ka qenë studimi i fizibilitetit dhe ngritja e Strategjisë për zhvillimin e 

turizmit 2019 – 2021.  Jemi Komuna e dytë pas asaj të Prizrenit që i qasemi këtij sektori në mënyrë 

gjithëpërfshirëse duke ngritur Strategji sektoriale. Ideja është që të kemi një dokument i cili i 

identifikon resurset, potencialet mundësitë dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren për fuqizimin dhe 

zhvillimin e këtij sektori që do të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe 

gjenerimit të vendeve ë reja të punës për qytetarët e Komunës së Podujevës. Jemi të vetëdijshëm se 

trajtimi dhe ngritja e dokumenteve strategjike është një sfidë e re jo vetëm për Komunën e 

Podujevës, por edhe në nivel vendi, për arsye të mungesës së kapaciteteve dhe përvojave të mira, si 

n’kuadër të Komunës ashtu edhe në raport me operatorët ekonomik, andaj besojmë që ky dokument 

do të jetë vetëm hapi i parë i cili trajton në mënyrë gjithëpërfshirëse këtë sektor shumë premtues. 

Bashkëngjitur me dokumentin e draft Strategjisë për Zhvillimin e Turizmit keni raportin e 

përmbledhur nga takimet me qytetarë, shoqata të ndryshme, drejtor të shkollave, profesorë të 

fushave të ndryshme të cilën kanë ndihmuar dhe udhëzuar në ngritjen e këtij dokumenti.  

Shpresoj të gjejmë mirëkuptim dhe të kemi propozime konkrete që këtë dokument ta pasurojmë edhe 

më shumë gjatë kësaj periudhe kohore sa do të qëndroj në diskutim publik kjo Strategji sepse ka një 

rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Komunës së Podujevës dhe për zhvillimin e turizmit 

në përgjithësi. 
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z.Adnan Zymeri, theksoi, sot, si pikë të parë të rendit të diskutimit kemi draft Strategjinë për 

Zhvillimin e Turizmit 2019-2021 në Komunën e Podujevës, dokument ky i rëndësisë së veçantë 

duke pas parasysh potencialet të cilat i ka komuna jonë për zhvillimin e turizmit si degë e 

rëndësishme e zhvillimit ekonomik lokal. Mirëpo para se të ipen vlerësime më të detajuara rreth këtij 

dokumenti, duhet nënvizuar se ky dokument trajton në terma të përgjithshëm kapacitetet për 

zhvillimin e turizmit në Komunën e Podujevës dhe po ashtu në të përcaktohen edhe fushat dhe 

drejtimet strategjike kah pretendojmë të orientohemi si komunë për të ofruar produkte konkurruese 

turistike. Për të kuptuar më shumë rreth cilësisë së dokumentit është e rëndësishme të njihet 

metodologjia e hartimit të strategjisë kapitull në të cilin grupi i këshilltarëve të LDK-së vlerëson që 

do të duhej të ishte me e kjartësuar deklarata e vizionit e cila në parim paraqet qëllimin afatgjatë të 

strategjisë ose thënë ndryshe ku dëshiron të arrij Komuna e Podujevës  pas përfundimit të kësaj 

strategjie, e jo thjeshtë një deklaratë e cila më shumë është përshkruese sesa vizionare. 

Në aspektin përmbajtjesor punë kualitative është bërë veçanërisht tek fusha e zhvillimit të produktit, 

ku identifikohen aktivitete mjaft të qëlluara si pjesa e turizmit të natyrës dhe aktivitete të tjera të 

ngjashme.  Bazuar në aspektin e vlerësimit teknik dhe përmbajtjesorë Grupi i këshilltarëve të LDK-

së rekomandon që në Strategjinë për Zhvillimin e Turizmit në Komunën e Podujevës  të ndërhyhet 

në pikat e prezantuara më poshtë: 

1-Vizioni i strategjisë duhet të jetë mirë i definuar dhe specifik. 

2-Objektivat e strategjisë duhet të formulohen në bazë të teknikës S.M.A.R.T. 

3-Duhet të ketë ndërlidhje në mes të objektivave dhe aktiviteteve me anë të së cilave synohet 

realizimi i objektivave. 

4-Të shpjegohet si do ngritët niveli i investimeve dhe çfarë lehtësira do të kenë ata investitor. 

5-Si do të ofrohen normat e favorshme të interesit dhe si do të rritet bashkëpunimi i bizneseve me 

komunitetin. 

Krejt në fund meqë jemi në fazën e draftimit ne besojmë që rekomandimet tona do të përfillen dhe 

ky dokument do të pasurohet edhe pas diskutimit me qytetar për ti kontribuar punës së Drejtorisë së 

Zhvillimit Ekonomik dhe komunës në përgjithësi e që bashkë me rekomandimet konstruktive të 

opozitës do t’iu siguroj qytetarëve dhe investitorëve të huaj një dokumente të rëndësishëm me anë të 

së cilit shpresojmë që të absorbojmë investime të huaja dhe të vendosemi si komunë në hartën 

turistike të vendit tonë dhe më gjerë. 

z.Fatmir Rudari, theksoi, në emër të Grupit të këshilltarëve të Kuvendit, nga radhët e PDK-së, e 

përkrahim këtë dokument pasi që i njëjti do t’i nënshtrohet diskutimit dhe debatit publik, ku do të 

provojmë të japim kontributin tonë me sugjerime, apo vërejtje, nëse kemi.  Në aspektin profesional e 

kam dhënë ndihmë në këtë dokument dhe kam bashkëpunuar me ata që kanë qenë përgjegjës, andaj 

presim që në vazhdim të përmirësohen vërejtjet dhe sugjerimet tona. 

znj.Mrika Thaqi, theksoi, çdo Strategji, gjegjësisht çdo hap i cili është në të mirë të zhvillimit të 

Komunës së Podujevës, përkatësisht që ka impakt në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe të 

zhvillimit të turizmit dhe gjitha fushave në përgjithësi që qojnë në zhvillimin ekonomik të Komunës 

së Podujevës, ne Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do t’i mbështesim, rrjedhimisht sot konfirmoj 

votën për, kësaj Strategjie, mirëpo nga ajo që kam vërejtur në materialin që kemi para vetës e që më 

vie mirë që kemi një dokument të tillë, nuk mund ta kaloj pa vë në pah disa mangësi të cilat për nga 

këndvështrimi im i kam vërejtur, përkatësisht në këtë dokument është paraparë dhe është renditur 

gjendja faktike e mundësive të zhvillimit të turizmit si dhe kapacitetet dhe mundësitë që i ofron 

Komuna jonë, por pa dhënë afate kohore dhe specifika se si mund të arrijmë ti përmirësojmë dhe t’i 

bëjmë atraktive për vizitorët e mundshëm qoftë për vizita njëditore apo edhe gjatë vikendit, mirëpo 

sido që të jetë unë këtë dokument e konsideroj si një hapë të parë dhe pa dyshim në rrugë të mbarë 
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për zhvillimin e turizmit dhe ngritjen e kapaciteteve turistike, dhe prandaj do ta mbështesim duke 

besuar që gjatë diskutimit dhe debateve publike, ky dokument do të arrij të pasurohet dhe të 

kompletohet edhe më shumë.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, falënderoj parafolësit për kontributin e dhënë rreth 

këtij dokumenti, andaj meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, e vë në votim këtë draft 

dokument që i njëjti të del në diskutim / debat publik sipas rekomandimit nga mbledhja e Komitetit 

për Politikë dhe Financa e mbajtur më 28 nëntor 2019. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se njëzëri u miratua Draft Strategjia për Zhvillimin e 

Turizmit 2019 – 2021 në Komunën e Podujevës, përkatësisht rekomandimi i Komitetit për Politikë 

dhe Financa, nga mbledhja e mbajtur më 28 tetor 2019, që ky dokument t’i nënshtrohet diskutimit / 

debatit publik sipas konstatimeve të KPF-së.   

 

 

3. Propozim Rregullorja për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Podujevës 

 

 

z.Hamdi Jaha, drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit – DPUMM, e 

paraqiti fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, për përgatitjen e këtij dokumenti kemi pasë të ngritur një 

Grup punues dhe që bashkërisht kemi bërë përpjekje maksimale që ta kemi një Rregullore me të 

cilën mbrohet ambienti në territorin e Komunës së Podujevës. 

Sigurisht keni vërejtur se çdo nen i këtij dokumenti përcakton fusha të ndryshme se si mbrohet 

ambienti, duke filluar nga djegia e maleve dhe fushave në pjesë të ndryshme e të tjera e që deri më 

tani nuk ka qenë e rregulluar kjo çështje dhe nuk ka mund të shqiptohen gjoba, edhe pse Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka nxjerrë një akt të tillë me të cilin rregullohen çështje të tilla, 

andaj ne në bazë të ligjit kemi hartuar këtë akt duke paraparë edhe gjobat, jo të pakta, të cilat do t’i 

shqiptoj Drejtoria e Inspeksionit dhe zyrtar tjerë të cilët merren me çështje të ambientit. 

Pra qëllimi është që të mbrohet ambienti dhe kur kemi të bëjmë me gjoba për shkelësit e dispozitave 

të kësaj rregulloreje por edhe të akteve tjera, të kemi ku të mbështetemi. 

z.Avni Fetahu, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së e përkrahë propozim Rregulloren 

për mbrojtjen e mjedisit në territorin e Komunës së Podujevës, mirëpo kemi një sqarim paksa të 

vogël e që mund ta harmonizoni dhe të sqaroheni me Drejtorinë e Arsimit, fjala është te neni 9 ku 

thuhet, për pastërtinë në oborret e shkollave të Komunës së Podujevës, janë të obliguar të kujdesen 

dhe të menaxhojnë vetë shkollat. Shkollat janë të obliguara të kujdesen për gjelbërimin dhe ruajtjen 

e tij në oborret shkollore. Sa për informim tuajin, që nga viti 2010 është një përpjekje e Ministrisë së 

Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, që ti delegoj kompetencat dhe të kenë autonomi shkollat qoftë 

sa i përket mjeteve financiare qoftë fusha të tjera, mirëpo ende nuk e gëzojnë një gjë të tillë, me fjalë 

të tjera shkollat nuk kanë as staf por as mjete që të kujdesen për oborret e shkollave.  

Pra kjo çështje do të ishte mirë të sqarohet sepse më tutje në faqen 12 të dokumentit në fjalë, 

parashihet edhe gjobë për këto raste, kështu që shkollat do ta kenë të vështirë të mirëmbajnë oborret 

kur nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë sepse as nuk kanë staf të mjaftueshëm, por as mjetet 

përcjellëse, kështu që nëse kalohet kështu siç është mendoj se do të jenë të gjobitura pothuajse të 

gjitha shkollat, andaj edhe mendoj se duhet të intervenohet diçka në këtë aspekt.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, propozim rregullorja në fjalë sigurisht që është shumë e vonuar, mirëpo 

duke marrë parasysh gjendje se si e kemi ne në Komunën e Podujevës, unë kam besim që nëse kjo 

rregullore do të jetë ajo që do të vëj në veprim administratën komunale me mekanizmat dhe 
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instrumentet e saj që ka për të mbrojtur ambientin dhe për të krijuar një ambient sa më të kulturuar 

dhe të shëndosh, mendoj se do të ishte mirë, mirëpo duke marrë praktikat e deritanishme, e që duke 

parë se deri më sot ku kanë qenë mangësitë dhe dobësitë dhe përparësitë apo pengesat etj etj, të 

gjithë jemi në dijeni se qëndrojmë me gjendjen e ambientit e cila vërtetë mund të themi se është në 

gjendje të mjerueshme.  

Ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e LVV-së do ta përkrahim këtë propozim rregullore, por 

megjithatë ne do të kërkojmë që e njëjta të zbatohet dhe do të jemi reaguesit e parë për çdo mos 

zbatim në mënyrë që të mos ketë fatin e rregulloreve tjera, sepse për ta zbatuar këtë dokument jo që 

duhen vetëm resurse njerëzore por duhet edhe mbështetje. U përmenden gjobat e që krejt është në 

rregull, por sa jam në dijeni unë gjoba ka pasë edhe më parë, madje edhe për copëz cigareje po që se 

hedhet, mirëpo asnjëherë pothuajse nuk janë zbatuar, andaj ndoshta do të ishte mirë të informohemi 

se çfarë është ndërmarrë deri më tani për mbrojtjen e ambientit. Po ashtu jeni në dijeni se ne LVV 

për nxjerrjen e akteve juridike kemi iniciuar edhe rregullore tjera (për bursa, për subvencione) etj, 

pastaj kemi edhe propozim rregullore që ka kryer të gjitha procedurat e që akoma nuk sjellët për 

miratim në Kuvend, por si do që të jetë kërkojmë vërtetë të jemi serioz sepse çështja e ambientit e 

cila ndërlidhet drejtpërsëdrejti me shëndetin e qytetarëve është një fushë tepër e rëndësishme. 

Në propozim rregullore vërejta një gjë ku thuhet, të arrihen standardet Evropiane, dashtë Zoti, por 

me këtë logjikë dhe me këtë mentalitet që kemi si dhe me veprimet apo mos veprimet e 

administratës komunale dhe përgjegjësve tjerë, unë mendoj se jemi shumë larg, mirëpo e 

dëshirueshme natyrisht që është, dhe nuk mund të themi se është e parealizueshme po të jetë 

përkushtimi dhe vullneti i zbatimit të bazës ligjore juridike por edhe vetë vullnetit të atyre që do të 

kenë përgjegjësi.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, edhe në mbledhjen e KPF-së kemi diskutuar për hapësirat publike dhe 

ambientin në oborret e shkollave dhe ka mbet si çështje diskutabile çështja e mbështetjes së disa 

neneve të caktuara dhe gjobave që janë paraparë nga DPUMM. Në parim ne si rregullore i japim 

mbështetje edhe pse sa i përket ambientit ka legjislacion të mjaftueshëm në fuqi që e rregullon këtë, 

pastaj kemi edhe inspektorët komunal të të gjitha fushave, por nuk po dëshiroj të ndalem sa i përket 

kryerjes së punëve të tyre në këtë drejtim, mirëpo unë dëgjova parafolësit nga dy Grupet e 

këshilltarëve (LDK, LVV) të cilët në parim e mbështetën, mandej pajtoj me shefin e Grupit të 

këshilltarëve të LDK-së sa i përket mirëmbajtjes së hapësirave publike në shkolla çështje për të cilën 

edhe në mbledhjen e KPF-së kemi qenë skeptik, andaj meqë sot kemi të bëjmë me miratimin e këtij 

dokumenti i cili pastaj duhet të zbatohet, të rregullojmë këtë çështje, përkatësisht do të ishte mirë që 

drejtori i Drejtorisë së Arsimit të jap opinionin e tij se si ai mendon ta zgjidh mirëmbajtjen e 

hapësirave publike në shkolla, a do të sigurohet buxhet shtesë për hapësirat e shkollave, sepse 

profesorët dhe drejtorët e shkollave nuk janë të thirrur për të mirëmbajtur ato hapësira, pastaj 

punëtorët teknik nuk kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë sepse janë 1 eventualisht 2 punëtorë të 

tillë nëpër shkolla, pastaj kemi të specifikuar edhe shqiptimin e gjobave nëse nuk mirëmbahen 

ambientet e shkollave, por nuk specifikohet se kujt i shqiptohet ajo gjobë, (drejtorit të shkollës, 

profesorëve, punëtorit teknik apo kujt) kjo të mbetet edhe si pyetje.  Prandaj kërkoj nga drejtori i 

Drejtorisë së Arsimit, që në bashkëpunim me drejtorët tjerë relevant dhe me ne si Kuvend, të jepen 

propozime dhe ide se si të zgjidhim bashkërisht çështjen e mirëmbajtjes së ambientit të shkollave, 

ose të ndajmë buxhet shtesë për këtë çështje, ose të orientojmë përgjegjësin i cili do të merret me 

këtë fushë, përndryshe mua më duket e panatyrshme që ne të votojmë diçka që nuk ka zgjidhje, duke 

pas parasysh që drejtori i Drejtorisë së Arsimit është këtu prezent dhe mund të bëhet zgjidhje, por 

nëse drejtori nuk ka zgjidhje për një çështje që është mjaft e rëndësishme sepse janë hapësira ku 

qëndrojnë fëmijët – nxënësit, atëherë jemi skeptik sa i përket mbështetjes së propozim rregullores, 
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po ashtu edhe nëse Drejtoria e cila ka propozuar këtë ka përgjigje rreth kësaj çështje, të na sqaron 

dhe mund të kalojmë këtë pikë të rendit të ditës.  

znj.Mrika Thaqi, theksoi, se çfarë është gjendja e mjedisit në Komunën e Podujevës besoj se çdo 

njëri prej nesh është dëshmitarë që e kemi një gjendje jo të mirë, dhe atë jo vetëm në Komunën tonë 

por në nivel Kosova është një gjendje e tillë, ku më shumë e ku më pak, andaj edhe mendoj se 

ndoshta është koha e fundit që institucionet kompetente të intervenojnë, gjegjësisht të bëjnë diçka në 

përmirësimin e kësaj gjendjeje. Propozim rregulloren për mbrojtjen e mjedisit në territorin e 

Komunës së Podujevës e shoh dhe e cilësoj si një përpjekje të tillë dhe është mirë që në këtë akt janë 

paraparë edhe masa ndëshkimore ndaj gjithë atyre, edhe neve si pjesëmarrës të degradimit mjedisor. 

Nga këtu po pyes, -deri në çmasë janë realizuar objektivat me rregulloret paraprake, -a kemi pasë 

dhe a kemi aplikuar masa ndëshkimore ndaj degraduesve të ambientit, nëse po në çfarë mase, pastaj, 

-a mjaftojnë vetëm masat ndëshkimore për ruajtjen e mjedisit. Unë mendoj dhe e them këtu që 

krahas masave ndëshkimore, jo që më dhimben ata që janë ndëshkuar, nëse janë ndëshkuar 

ndonjëherë, por propozoj që të hartohet edhe ndonjë projekt për vetëdijesimin, krahas masës tjetër 

për ruajtjen e ambientit. 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, patëm një kërkesë konkrete nga këshilltari z.Rafet 

Llapashtica, rreth ambientit në oborret e shkollave, përkatësisht kush, si dhe çka parashihet sipas 

rregullores në fjalë, të merret me këtë çështje. 

z.Agim Blakçori, drejtor i Drejtorisë së Arsimit – DKA, theksoi, sa i përket mirëmbajtjes së 

mjediseve në ambientet shkollore ne veç jemi në dijeni besoj që shkollat janë përgjegjëse, dhe atë 

punë janë duke e kryer ku gjitha sipërfaqet e mjediseve shkollore mirëmbahen nga vetë shkollat, 

pastaj jemi në dijeni edhe që në shumicën e shkollave kemi staf në numër të vogël për mirëmbajtje 

por megjithatë është për tu përshëndetur dhe vlerësuar e gjithë puna e stafit teknik në shkollat e 

Komunës së Podujevës në mirëmbajtjen dhe krijimin e kushteve për zhvillimin e procesit mësimor 

dhe jetës në tërësi që zhvillohet në shkolla. Se si është paraparë dhe si do të zgjidhet kjo çështje në të 

ardhmen varet prej mundësive se si e shoh unë, prej mundësive se a do të kemi mundësi që të 

angazhojmë staf shtesë për mirëmbajtjen e tyre, madje jemi në dijeni se kemi të kontraktuara 

kompani për mirëmbajtjen e ambientit të cilat në faza periodike vizitojnë ato hapësira, marrin 

mbeturinat që janë të grumbulluara dhe kjo çështje është duke ndodh, por për të ardhmen do të 

shohim nëse ka ndonjë modalitet tjetër mund të ndërhyjmë, andaj tani nuk e shohë të arsyeshme të 

ndërhyjmë në këtë propozim rregullore  meqë e njëjta ka kaluar të gjitha fazat deri sa është sjellë për 

shqyrtim final në Kuvend, mirëpo nëse ky modalitet nuk funksionon, do të shohim që bashkërisht 

me ju të gjejmë ndonjë tjetër, por që ky aktual që është funksionon mjaft mirë dhe mbetemi me 

shpresën që në të ardhmen të gjejmë mbështetjen dhe mundësinë që të punësojmë ende staf shtesë 

teknik në mënyrë që të jetë personi adekuat i cili do të kujdeset vetëm për mirëmbajtjen e objekteve 

shkollore sidomos gjelbërimin, gjë për të cilën për të ardhmen kemi plane. Meqë me objekte 

shkollore qëndrojmë bukur mirë ku kemi edhe disa shkolla që pritet të përfundojnë shpejt me objekte 

të reja, mirëpo tani fokusi do të jetë edhe në krijimin e gjelbërimit në objektet dhe ambientet e 

shkollave e që një gjë e tillë veç ka filluar në disa prej shkollave dhe e cila do të vazhdoj edhe në të 

ardhmen, mirëpo do të diktoj nevojën që të kemi edhe staf mbështetës që do të merret vetëm me 

mirëmbajtjen e ambienteve gjelbëruese.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, jo për replikë, por po detyrohem të marrë fjalën sepse kur ndonjëri po 

diskuton e pastaj nuk po kërkon fjalën tjetri disi po mbetet ashtu, fundja të gjithë kemi përgjegjësi 

këtu, por drejtori i Drejtorisë së Arsimit në këtë rast ka përgjegjësinë më të madhe rreth fushës së 

arsimit. Drejtori në fjalë e tha që do të angazhojmë staf shtesë nëpër shkolla, por sa unë jam në dijeni 

nuk lejohet me ligjin për arsimin që të angazhosh punëtorë teknik për mirëmbajtjen e oborreve, dhe 
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kjo nuk mund të ndodh sepse ligji nuk e lejon dhe nuk ka buxhet për punëtor të tillë, andaj nuk mund 

ti kalojmë disa gjëra vetëm ashtu. Nëse ju drejtor keni qenë pjesë e hartimit të kësaj rregulloreje, e që 

është dashtë të jeni sepse është prekur fusha e Drejtorisë së Arsimit, vlen të ceket se në nenin 32 pika 

5 ku thuhet, shkelësit e neneve 9 dhe 10 do të gjobiten me të holla 200€ deri në 300€, por nëse 

pyeteni se këndë keni menduar ta gjobitni me këtë nen, nuk jepni përgjigje, kurse unë do të jepja po 

të isha në vendin e juaj.  Pastaj pyes Drejtorin e Drejtorisë së Arsimit, me cilin ambient të jashtëm të 

ndonjë shkolle jeni të kënaqur, më thoni, mirëpo unë ju them që asnjë ambient ti tillë nuk është për 

lëvdatë, përndryshe mund të përmendni dhe të merrni shembull. Pra nuk mund t’i japë mbështetje 

kësaj rregulloreje për arsye se parashihen gjoba 200€ - 300€ dhe nuk specifikohet dhe nuk dihet 

përgjegjësi që do të dënohet, ose ose të ndërhyhet në këtë rregullore dhe të specifikohet përgjegjësi 

për ambientet e jashtme shkollore.  Mandej a keni bërë ju si Drejtor i Drejtorisë së Arsimit ndonjë  

kërkesë për buxhet shtesë për ambientet e jashtme në shkolla, shembull për kositjen e barit, e them 

këtë sepse një punëtor teknik nuk mundet edhe të mirëmbaj ambientet brenda shkollave edhe të dal 

në ambientet e jashtme të mirëmbaj ato, madje jam i sigurte që prej se keni marrë mandatin si 

drejtor, përveç ndonjë shkolle në qytet, asnjë shkollë tjetër nuk e keni vizituar dhe kjo është reale çka 

po e them, asgjë nuk ke bërë në këtë drejtim, përveç maleverzimeve të konkurseve sikurse që është 

ai i fundit duke heq njerëz prej listave dhe duke futë njerëz tjerë në lista. 

Pra edhe njëherë po pyes konkretisht, në bazë të nenit të cekur, kush do të dënohet 200€ - 300€ 

(drejtorët, profesorët, punëtorët teknik apo kush) kërkoj përgjigje sepse kjo ka të bëjë me fushën e 

arsimit, nëse nuk ka përgjigje, atëherë si të votojmë ne për.         

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, rreth kësaj që u cek mendoj që të gjithë i kanë 

detyrat dhe përgjegjësitë që iu caktohen konform legjislacionit, andaj kjo çështje është e rregulluar 

sa i përket përgjegjësisë në bazë të pozitës që ka një zyrtar ose punëtor i sektorit publik.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, mbrojtja e ambientit në këtë propozim rregullore nuk është trajtuar vetëm 

në fushën e arsimit, madje kush e ka lexuar me vëmendje ka parë shumë mirë që përfshihet edhe 

sektori publik, edhe sektori privat, edhe personat juridik edhe personat fizik si dhe përfshinë edhe 

familjet, pra që janë të obliguar të respektojnë rregulloren për qëllimin që kjo rregullore përmban. 

Sa i përket ambienteve të shkollave mendoj se duhet të dihet që në atë shkollë ka një personel i cili 

paraqet shkolla e që është edhe persona juridik, pra i nënshtrohet mbrojtjes së ambientit, kurse rreth 

asaj se a mund ta kryejnë atë punë, a ka buxhet, a mungojnë resurset etj, është çështje krejt tjetër. 

Prandaj rreth pyetjes se kush do të përgjigjet, natyrisht që përgjigjet ai i cili është përgjegjës për 

shkollën përkatëse, do të thotë se është e vetëkuptueshme.  Andaj mendoj se nuk kemi nevojë të 

ndalemi, përgjegjësia duhet të jetë e secilit, në secilin institucion përfshirë edhe shkollat, fundja 

askush nuk mund të mirëmbaj ambientin, po të jetë në nivel përgjegjësia e shkollave se sa që 

munden ta mbajnë shkollat sepse është sitëm i edukimit dhe arsimimit e që mund të themi edhe i 

kulturës për të krijuar një ambient, kështu që unë nuk e shohë të arsyeshme që kjo çështje të jetë 

pengesë për miratimin e kësaj rregulloreje.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, replikë parafolësit, besoj që secili prej neve këtu që jemi e dimë 

fushveprimtarinë tonë, madje edhe parafolësi e dinë por ishte skeptik ta thotë, konkretisht jemi në 

dijeni se përgjegjësi i një shkolle është drejtori i asaj shkolle, mirëpo ju si këshilltar ose si subjekt 

politik që jeni LVV (i drejtohet këshilltarit parafolës z.Bajram Ajetit), dëshironi t’i jepni shtytje 

kësaj rregulloreje, është e qartë kjo, ashtu sikurse edhe drejtori i DKA-së i cili duhet të thotë në 

foltore që kësaj rregulloreje i jap shtytje dhe do të mundohem ta mbikëqyrë implementimin e saj, gjë 

të cilën duhet ta dëgjojnë edhe drejtorët e shkollave këtë, përkatësisht t’ju thotë që secili drejtor i cili 

nuk e respekton këtë rregullore të cilën e kam mbështetur, do t’i shqiptohet gjoba 200€ - 300€, pra 

kjo duhet të thuhet. Pra i nderuar zotëri Ajeti deri tani keni qenë shumë i zëshëm se unë, mirëpo unë 
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të paktën si këshilltar i Kuvendit duke mos dashur të diskutoj vetëm politikisht sepse gjithë drejtorët 

e shkollave janë të vendosur prej subjektit politik LDK e që është shumë e natyrshme sepse është në 

pushtet dhe ka marrë besimin e qytetarëve, por të jeni të bindur që nëse do ta dija se do të hapet kjo 

çështje do të merrja aktivitet që për çdo ditë të vizitoja shkollat dhe të fotografoja dhe ti sjellja këtu, 

por ata drejtor të shkollave nuk i kam vendosur unë po i ka vendosur drejtori i DKA-së së bashku me 

Kryetarin e Komunës, mirëpo kur po diskutoni për ata drejtorë, nuk po i mbroni fare, dhe kjo po 

bëhet sikur në ish partinë komuniste, përgjegjësi pa emër, prandaj unë mendoj se kur thuhet është 

përgjegjësi duhet të ceket me emër. Për ambientet dhe arsimin disa herë ka qenë i pakënaqur dhe ka 

kritikuar këshilltari z.Bajram Ajeti, kurse tani i njëjti thotë se ekziston përgjegjësi.  

Për fund, edhe njëherë po kërkoj që të del në foltore Nënkryetari i Komunës, ose drejtori i DKA-së 

të thotë, dhe të mbetet në procesverbal, që kur kjo rregullore të hyj në fuqi, gjoba e cekur do ti 

shqiptohet drejtorit të shkollës nëse nuk e mirëmban ambientin e asaj shkolle, nëse janë në gjendje ta 

thonë atëherë në rregull, nëse jo kjo rregullore duhet të ndalet këtu dhe të rishqyrtohet sepse kjo 

gjobë nuk mund t’i shqiptohet një drejtori të një shkolle nëse nuk i krijohen kushtet ose buxhetin për 

mirëmbajtjen e ambienteve të jashtme, përndryshe vota ime do të jetë kundër për arsye të shqiptimit 

të gjobave pa adresë kurse dikush duhet ta paguaj atë gjobë, dhe tani si do të rregullohet kjo çështje 

kur drejtori i DKA-së nuk ka punuar fare me drejtorët e shkollave dhe nuk ka marrë pjesë fare në 

hartimin e kësaj rregulloreje. Pra nuk mund të ngrisim dorën këtu vetëm pse jemi këshilltarë të 

Kuvendit, nuk mund të dënojmë persona veç ashtu por jemi për respektimin e ligjit, konkretisht t’ia 

vëm emrin përgjegjësit.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, çështjet e ngritura janë çështje të cilat përcaktohen me norma, rregulla dhe 

akte të ndryshme juridike. Megjithatë mendoj se sot kemi të bëjmë me rregullore, por jo me gjendjen 

aktuale sepse jemi në dijeni për ambientin çfarë e kemi e që kam cekur disa herë sikurse rasti ku 

shiten pemët, pastaj tek tregu atje ku shiten djathi, qumështi etj etj, ku ka edhe eshtra të kafshëve, 

andaj për gjendjen e ambientit ne mund të jetë temë e veçantë ku do të diskutojmë, por kemi të 

bëjmë me çështjen e miratimi apo jo të këtij akti që kemi paravetës. Sa i përket asaj që parafolësi e 

tha jam apo nuk jam i zëshëm, më shtyn t’ia uroj fitoren opozitës së Kosovës, e në veçanti LVV-së, 

kurse dikush duhet të jetë humbës dhe nuk kemi çfarë të bëjmë.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, meqë u përmenden zgjedhjet, shfrytëzoj rastin që në 

emër timin personal ti uroj deputetët/et potencial që mund të kenë arritur numrin e mjaftueshëm për 

Deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

z.Avni Fetahu, theksoi, e pash të arsyeshme të sqarohemi më shumë rreth kësaj propozim 

rregulloreje për të cilën ne jemi për miratim dhe e mbështesim, mirëpo mos të harrojmë që edhe në 

nenin 10 thuhet, institucionet administrative dhe publike janë të obliguara dhe ti mirëmbajnë oborret 

e tyre, andaj nuk është çudi që Inspeksioni edhe Komunës ka mundësi ti shqiptohet ndonjë gjobë 

200€ - 300€. Një gjë duhet ta din drejtori i Drejtorisë së Arsimit, ne po themi që shkollat nuk kanë 

kapacitet për ti mirëmbajtur ambientet dhe hapësirat-oborret e shkollave, nuk kanë as makina për 

kositjen e barit, as staf punonjës dhe as mjete tjera të nevojshme, madje në rregullore shkruan që 

edhe lopëve ju ndalohet kullotja e tyre në oborre të shkollave sepse i futshin nga pak në oborre të 

shkollave për kullotje, kështu që nuk ka mbet tjetër më aty.  

z.Agim Blakçori, drejtor i DKA, theksoi, sponzorizuese e kësaj rregulloreje nuk është Drejtoria e 

Arsimit, por është Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit, mirëpo këtë iniciativë e 

mbështesë sepse ka të bëjë me krijimin e një mjedisi më të mirë andaj edhe nuk ka nevojë të 

frikësohet askush prej gjobave sepse secili duhet ta kryej punën e vet ashtu siç duhet.  

Se a ka apo jo kosë për kositjen e barit apo jo, janë çështje të cilat mund të rregullohen shumë lehtë, 

madje çështja e një kose për kositje është banale nëse një shkollë thotë se nuk e kamë një të tillë. 
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Pasta nuk mund të thuhet se mirëmbajtja e shkollave nuk është duke ndodhur, mund të shikoni dhe 

do të bindeni, ndoshta nuk është më e mira e mundshme dhe e dëshirueshme por është mirë dhe 

është për tu vlerësuar puna që e bëjnë  edhe drejtorët e shkollave, edhe punëtorët teknik, edhe stafi 

mbështetës i shkollave. Sa i përket buxhetit kemi norma të caktuara që rregullojnë ndarjen e buxhetit 

për arsim andaj me këto mundësit që i kemi jemi dhe do të vazhdojmë të bëjmë më të mirën e 

mundshme. Rreth çështjes së stafit mbështetës, ne aty ku do të shohim të nevojshme dhe që kemi 

mundësi do të angazhojmë staf shtesë vetëm për mirëmbajtjen e ambientit të jashtëm, sidomos në 

shkollat e mëdha, gjithnjë nëse mundësohet me normën që rregullon numrin e stafit. 

Edhe njëherë po e theksoj që kjo propozim rregullore është në funksion të krijimit të një ambienti më 

të mirë, kurse në zbatim e sipër nëse shohim që diçka nuk po funksionon, unë mendoj që përsëri ju 

jeni ata që mund që inicioni plotësim ndryshimin e rregullores.  

z.Nexhmi Rudari, Nënkryetar i Komunës, theksoi, deri më tani vërejta se paksa po ngatërrohet 

çështja e menaxhimit të mbeturinave me atë të mbrojtjes së mjedisit, por këto janë dy çështje të 

ndryshme, madje për koincidencë sot kemi dy propozim rregulloret përkatëse për shqyrtim dhe 

miratim. Çështja e mbrojtjes së mjedisit është e rregulluar edhe me Ligjin për mbrojtjen e mjedisit të 

vitit 2012 por që ne si Komunë kemi menduar që për ta implementuar më mirë këtë ligj dhe për ta 

zbërthyer dhe kuptuar të përgatitim një rregullore të cilën e keni paravetës e që ndoshta nuk është më 

e mira e mundshme por që këto kanë qenë kapacitetet tona, mirëpo ajo çfarë kemi bërë për mbrojtjen  

e mjedisit ndoshta jemi prej Komunave të para në Kosovë është që kemi ndërprerë përdorimin e 

thëngjillit për ngrohje në shkolla, dhe atë në vitin 2011 ende pa filluar që kjo çështje të bëhet temë 

edhe pse ndoshta kemi vërejtur që do ta kemi problem ruajtjen e pyjeve pastaj sepse ngrohja në 

shkolla me diçka duhet të ndodh, por që tani në shumicën e shkollave ku kemi ngrohej qendrore atë 

e kemi me pelet. 

Sa i përket çështjes së përgjegjësisë, e ceku këshilltari z.Bajram Ajeti shumë qartë, qoftë për 

Komunën dhe institucionet e saj, qoftë për persona fizik, për familje (ngase parashihen gjoba edhe 

për shkelësit e dispozitave edhe për familjarët) mirëpo edhe për persona juridik dhe në këtë kontekst 

çdo drejtor i shkollës si persona juridik është përgjegjësi kryesor për mbrojtjen e mjedisit gjegjësisht 

për krijimin e kushteve që të ketë një ambient të shëndetshëm për fëmijët/nxënësit, por kjo 

megjithatë nuk do të thotë se do të dënohen drejtorët e shkollave, ta zëmë, përse nuk kanë lule apo 

përse nuk kanë mbjellë drunj sepse kjo është çështje e brendshme e vet shkollës se si ata dëshirojnë 

ta shohin ambientin. Komuna e Podujevës ka investuar mjaft shumë në hapësirat e jashtme shkollore 

në krijimin e mini-parqeve, siç janë shkollat e mesme “Fan Noli” , “Isa Boletini” dhe disa shkolla të 

tjera, por unë ju garantoj juve se me iniciativën e brendshme të shkollës, të gjitha shkollat vetë mund 

ta përmirësojnë dukshëm ambientin ngase nuk është diçka shumë e kushtueshme kjo.  

Në këtë vit problem paksa ka qenë dhe vazhdon të jetë thatësira që po ndodh dhe që ka mungesë të 

madhe të ujit – reshjeve, megjithatë ne në shumicën e shkollave kemi hapë puse. 

A është gjendja e ambientit e mirë, ndoshta nuk është ajo që e dëshirojmë ne secili këtu, madje çfarë 

dëshirojmë nuk e kemi ndoshta as nëpër oborret tona, prandaj konsideroj se kjo rregullore do t’i bëjë 

përgjegjësit të vetëdijshëm edhe për gjobat e mundshme që mund t’iu shqiptohen në rast se nuk i 

mirëmbajnë hapësirat konform dispozitave ligjore.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, u morën shembull një ose dy shkolla, mirëpo unë ju ftoj të dalim 

kushdo që dëshiron dhe të vizitojmë shkollat e Komunës së Podujevës dhe do të vërejmë se në 

shumicën e tyre nuk ka as ujë të pijes, as tualete për nxënësit, madje madje po të ketë inspektor siç 

duhet tualetin këtu afër ku jemi, në korridor duhet ta mbyllë, gjendje kjo e cila mund të konstatohet 

shumë lehtë dhe se të gjithë kalojmë andej për të ardhur në këtë sallë, andaj ju i nderuar Nënkryetar i 

Komunës mund të thoni lirshëm (mirë e pati Bajram Ajeti) por unë si Rafet po të them diçka edhe 
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më të qartë sepse stafi i administratës së komunës nuk ka ku të kryej nevoja personale, andaj unë nuk 

po them diçka vetëm pse jam subjekt tjetër politik, por ky është një realitet.  Pra unë po ju tregoj që 

shumica e shkollave të Komunës së Podujevës nuk kanë tualete dhe ujë të pijes për nevojat e 

nxënësve, madje edhe atyre në klasë të para, nuk bëhet fjalë këtu për një shkollë andaj hapësirat e 

brendshme të shkollave janë diçka tjetër me ato të brendshme, apo i bie që drejtori i DKA-së ose nuk 

ka lexuar fare lidhur me këtë çështje ose kjo çështje është krejt rregull, ose është diçka që vetëm 

dëshiron ta thot ashtu duke potencuar se nuk ka qenë pjesë e hartimit të rregullores, mirëpo kur një 

dokument vie para Kuvendit për shqyrtim dhe miratim, përgjigje duhet të kesh drejtor në çdo pyetje, 

madje për secilin që mund të shtroj, media, shoqëria civile, këshilltarët etj etj. 

Pra edhe njëherë i nderuari Nënkryetar i Komunës, po të kishte drejtor të Drejtorisë së Inspeksionit 

siç duhet, tualetet brenda vetë këtij objekti që jemi do të mbyllte sepse nuk i plotëson kushtet për 

punë kjo gjendje ashtu siç nuk i plotësojnë shumica e shkollave të Komunës së Podujevës, madje 

madje shumë mirë janë duke punuar drejtorët e shollave dhe stafi arsimor nëpër shkolla me ato 

kushte që jua keni krijuar, madje duke mos i vizituar asnjëherë por vetëm duke u marrë me 

diferencime me letra/dokumente nga zyra. 

Po të isha pjesë e hartimit të kësaj rregulloreje, çështjes në fjalë do ti jepja përgjigje me kohë, kështu 

që faji mbetet tek ju drejtor i DKA-së, që me këtë gjuhë politike vetëm pse e ke mundësinë, mund 

t’ju shqiptoj dënime kujt të dëshironi, mirëpo këtu po ju them që nëse miratohet kështu siç është ai 

nen, më ke detyruar të zhvilloj aktivitete dhe të përcjellë se a po e implementon rregulloren ashtu siç 

parashihet, deri në fund të mandatit, madje do të përcjellë edhe fushat tjera siç janë bizneset, 

autoparku etj etj, kjo ngase ka gjoba të larta që parashihen deri në 3000€. 

Kjo rregullore sigurisht që do të kaloj sot, pa votën time sepse nuk po kam përgjigje dhe arsyetime 

për çështje të caktuara dhe nuk po bindem se është me të drejtë, por jam i bindur që edhe vet drejtori 

i DKA-së e din që nuk është e drejtë çështja e cekur, por që e kuptoj se është i dirigjuar dhe nuk 

mund të jap përgjigje. Pra çështjet që po diskutohen, siç është tualeti këtu afër kësaj salle e i cili nuk 

përmbush kushtet për punë apo ndalimi i hyrjes së kafshëve në oborre të shkollave por pa u 

rregulluar rrethoja, është më shumë se banale.  

z.Avni Fetahu, theksoi, asnjëri prej nesh nuk jemi duke u frikësuar nga gjobat e mundshme që 

parashihen në këtë projekt rregullore, të paktën unë jo, jam i vetëdisjshëm dhe e njoh mirë procesin 

arsimor sepse kam punuar dhe vazhdoj të punoj në arsim. Kushdo që vie në një shkollë dhe t’ia 

shqiptoj ndonjë gjobë drejtorit të ndonjë shkolle, ai drejtor mund t’i tregoj ati personi 1 milion arsye 

dhe kërkesa që ka përcjellë dhe që kurrë nuk janë realizuar, dhe nëse është banale një kosë për 

kositjen e barit për ty drejtor (i drejtohet drejtorit të DKA-së), është keq dhe për ty mund të jetë dhe 

është banale fakti që po sa të dalësh nga drejtori i shkollës mund të shohësh që ende me çebe 

(batanie) fshihet korridori i shkollës. Pra rregullorja është shumë e mirë dhe po e përkrahim këtë, por 

këtë që e ceka duhet ta merrni me seriozitet shumë të madh që t’iu krijoni kushte që të mos 

diskutohet gjoba por për tu krijuar pastërtia.  

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, theksoi, me qëllimin që t’i japim përfundim kësaj çështjeje, ne në 

qoftë se nuk miratojmë rregullore dhe dëshirojmë të kryejmë të gjitha punët sa i përket ambientit, 

atëherë na duhet të presim edhe 10 vite, pra nëse nuk nxjerrim dhe nuk e fusim në zbatim rregulloren 

në fjalë dhe të mundohemi të vetëdijesojmë njerëzit qoftë me gjoba qoftë me mbikëqyrje të zbatimit 

të kësaj rregulloreje atëherë po ashtu të kotë e kemi të mundohemi për një gjë të tillë. 

Ne kemi përgatitur një rregullore duke u mbështetur në ligjet në fuqi andaj nuk ka nevojë të fiksohen 

as shkollat sepse në rast të nevojave të tyre ato do të kenë buxhete shtesë për t’i mbuluar këto kështu 

që besoj fuqishëm që me këtë dokument do të mundësohet edhe stabilizimi i ambientit në përgjithësi 

sepse përfshinë të gjithë sektorët dhe fushat që kanë të bëjnë me ambientin, përfshirë edhe personat 
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privat, andaj përgjegjësia bie mbi të gjithë, por e mira është që kjo rregullore të miratohet pastaj të 

fillojmë të kërkojmë përgjegjësi nga të gjithë duke përfshirë edhe stafin punonjës të Komunës por 

edhe atyre të shkollave me qëllim të implementimit të kësaj rregulloreje.  

z.Avni Islami, theksoi, sa i përket miratimit apo jo të një akti të tillë, konsideroj se kjo është më se e 

nevojshme të miratohet një rregullore e tillë kurse për plotësim, ndryshim dhe harmonizim duhet të 

diskutohet për shkak se janë disa rregulla që duhet vepruar në kuadër të tyre, ndërsa rreth asaj se do 

të gjen zbatim tek ne kjo është çështje e cila paraqet ndoshta më shumë problem sepse kemi parë në 

shumë raste ku mbeturinat hudhen vend e pa vend, pastaj është caktuar edhe nga niveli qendrorë që 

të shqiptohen gjoba për hudhjen e mbeturinave, mirëpo për aplikimin e atyre gjobave unë deri më sot 

nuk kam vërejtur se është duke ndodh. Pastaj kemi rastin konkret në fshatin prej nga vij unë fshati 

Dumnicë, dhe po besoj se ka edhe në vende të tjera.  

z.Hasan Ajeti, theksoi, para vetës kemi propozim rregulloren për mbrojtjen e mjedisit në territorin e 

Komunës së Podujevës e cila në fushëveprimin e saj ka përcaktuar kornizën brenda së cilës 

rregullohet kjo materie, dhe e cila vije si rezultat i Ligjit për mbrojtjen e mjedisit nr.03/L-025. 

Sa i përket nenit 9 të aktit në fjalë për të cilin u diskutua, gjykoj se i njëjti mund të plotësohet dhe 

ndryshohet, pastaj sa i përket gjobave, nëse e keni lexuar dhe analizuar mirë janë gjoba të cilat janë 

përcaktuar në pajtim me ligjin, dua të them se të gjitha dispozitat e propozim rregullores janë të 

parapara edhe me ligjin e cekur duke përfshirë edhe gjobat të cilat janë të përcaktuara veç e veç nga 

niveli qendrorë për secilën kategori. Fundja nëse ky akt sot miratohet i njëjti përcjellët në Ministrinë 

përkatëse, me qëllim të shqyrtimit administrativ të ligjshmërisë dhe nëse Ministria vlerëson se ka 

dispozita që nuk janë në harmoni me ligjin ata mund të japin rekomandim për harmonizimin e të 

njëjtave, pastaj ne mund ta rishqyrtojmë duke plotësuar dhe ndryshuar.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka këshilltarë tjerë të lajmëruar për të 

marrë fjalën, (parafolësi e potencoj shumë mirë se ne mund të miratojmë sot këtë rregullore e cila 

pastaj do ti nënshtrohet vlerësimit të ligjshmërisë nga Ministria kompetente), pati debat të gjatë e që 

besoj se është i nevojshëm sepse jemi në dijeni për ambientin në nivel veni e që falënderoj të gjithë 

për kontributin,  andaj e vë në votim propozim rregulloren për mbrojtjen e mjedisit në Komunën e 

Podujevës, përfshirë edhe rekomandimet e konstatuara nga mbledhja e KPF-së.   

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se me 23 vota për, 8 vota kundër dhe 3 vota të 

përmbajtura, u miratua Rregullorja për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Podujevës, sipas 

materialit përkatës të dërguar dhe rekomandimeve nga mbledhja e KPF-së.   

 

 

4. Propozim Rregullorja për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Podujevës  

 

z.Faik Muçiqi, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike Mbrojtjes dhe Shpëtimit – DSHPMSH, e 

paraqiti fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, sigurisht që janë të mirëseardhura sugjerimet dhe 

vërejtjet e këshilltarëve të Kuvendit rreth propozimeve siç ishte rregullorja paraprake e që nuk kemi 

pasë më parë një të tillë, dhe siç është kjo për menaxhimin e mbeturinave e që ndoshta është paksa 

më e lehtë sepse kemi pasë një të tillë. Sa i përket propozim rregullores për menaxhimin e 

mbeturinave, definohet qëllimi dhe fushëveprimi, sigurisht që rregullorja e cila ende është në fuqi 

është bazë, kurse kjo për të cilën po diskutojmë është shumë më specifike dhe kryesisht ka të bëjë 

me menaxhimin e mbeturinave, edhe pse çdo rregullore është më e avancuar sesa gjendja momentale 

ekzistuese ngase janë ligjet ato që janë të miratuara me standarde dhe parashohin diçka të tillë e që 

janë procese të cilat ende në vendin tonë nuk mund të bëhen si duhet, kanë filluar disa komuna por 
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kanë shumë vështirësi, mirëpo ajo që bëhet tek ne është grumbullimi i mbeturinave, transporti dhe 

deponimi i tyre, megjithatë nëse ndalemi rreth riciklimit të mbeturinave dhe çështje tjera që 

parashihen në ligj dhe precizohen në këtë rregullore në nene të caktuara, nuk mund ta bëjmë 

menjëherë por duhet të fillojmë të bëjmë. 

Në këtë propozim rregullore kam dhënë disa rekomandime në mbledhjen e KPF-së dhe të cilat janë 

përkrahur dhe i keni në konstatime, por megjithatë kam parë edhe një lëshim i cili na është 

përvjedhë, përkatësisht në nenin 7, kemi përsëritje të paragrafëve 4 dhe 5, do të thotë paragrafi 5 

duhet të fshihet sepse kanë qenë dy variante e që figurojnë të dyja, pra thjeshtëzohet saktësisht në 

pikën 4 ku ta zëmë, nëse një familje është në shtetet e jashtme por që gjatë vitit 2-3 muaj jeton në 

Kosovë atëherë tarifohet vetëm kjo shumë tremujore që është 14.10 € apo 3x4.7. 

Risi e kësaj rregulloreje është neni 7 sipas të cilit taksat për mbeturina faturohen nga Komuna, e që 

do të ndërrohet i gjithë sistemi i menaxhimit të mbeturinave sepse tani Komuna do të jetë aktori 

kryesor n’raport mes kompanisë dhe qytetarit ku Komuna do të merr inkasimin kurse kompania do 

të kryej shërbimin, qytetari do të paguaj taksën, gjë për të cilën ne jemi duke punuar bashkërisht me 

GIZ-in, sigurish jeni në dijeni se disa komuna kanë filluar me një gjë të tillë, pavarësisht që kanë 

pasur vështirësi bukur të mëdha. Pastaj të hyrat nga taksat dhe pagesa e borxhit nuk shkojnë 

njëkohësisht, kjo do të thotë që varianti më i mirë që ne të fillojmë me inkasime nga muaji qershor 

2020, dhe deri atëherë duhet të kërkojmë nga Ministria e Financave përfshirjen e taksës në një kod të 

veçantë, gjë e cila është e lejuar, mandej lajmërimin për qytetarët se nga data e cekur do të filloj 

taksa në fjalë duke cekur edhe shumën, ku pastaj Komuna ka kontraktim me kompaninë e cila do të 

kryej shërbime dhe komuna do të ketë hapësirë që ta korrigjoj shumë më shumë palët sepse ashtu siç 

është tani për tani ne si Komunë nuk mund të ndikojmë sepse kontraktimi është mes qytetarëve dhe 

kompanisë, kështu që eliminohen paqartësitë por edhe cilësia e shërbimit sigurisht që duhet të rritet, 

prandaj kërkoj që kjo propozim rregullore të mbështet, votohet nga ana e juaj.  

Vlen të ceket se e njëjta ka qenë në diskutim publik, pastaj janë mbajtur edhe debatet publike ku ka 

pas propozime, sugjerime për plotësim ndryshime e që shumica prej tyre janë marrë parasysh dhe 

janë inkorporuar në draftin final që e keni paravetës, prandaj kemi një rregullore e cila deri në një 

masë është sikurse e komunave tjera, posaçërisht atyre të cilat kanë marrë përsipër arkëtimin e taksës 

në fjalë dhe faturimin e tyre.  

Për fund më mbetet të falënderoj të gjithë ata që kanë kontribuuar në përgatitjen e kësaj rregulloreje, 

qoftë OJQ-Ekovizioni, GIZ, kompanitë përkatëse, dhe gjithë qytetarët kontribuues të çfarëdo forme, 

e që ndoshta nuk mund të themi se është një rregullore ma e mira e mundshme por nëse kjo zbatohet 

besoj se do të ketë një ndikim të madh në përmirësimin e gjendjes në terren.  

znj.Doruntina Hasani, theksoi, në debatin publik për këtë propozim rregullore kam qenë e 

pranishme dhe kam kërkuar të ketë edhe informacione të digjitalizuara në mënyrë që të përmbaj 

borxhin e klientit, pastaj të përmbaj orarin e mbledhjes së mbeturinave për çdo lagje, ndryshimet e 

orareve etj, dhe besoj se do të ishte shumë e nevojshme për qytetarët, andaj konsideroj se në nenin 5 

të kësaj draft rregulloreje do të duhej t’i shtohej edhe pika rreth informacioneve të digjitalizuara. 

z.Bashkim Syla, theksoi, propozim rregulloren për menaxhimin e mbeturinave e përkrahim së 

bashku me konstatimet e rekomanduara nga Komitetit për Politikë dhe Financa, si dhe fshirjen e 

paragrafit 5 të nenit 7 që e kemi vërejtur se është i përshkruar dy herë. Gjithashtu në këtë fushë kam 

edhe një kërkesë për Drejtorinë përkatëse që mirëmbajtja e varrezave të rregullohet për arsye se kjo 

çështje nuk është e rregulluar as me rregulloren për mbrojtjen e mjedisit e cila u miratua para kësaj 

pike, dhe as me këtë propozim rregullore për të cilën po diskutojmë, kështu që do të ishte  

nevojshme të bëhej një zgjidhje edhe për këtë problem sepse është problem goxha i ndjeshëm. 
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z.Avni Islami, theksoi, kjo rregullore është më se e nevojshme të miratohet, jo vetëm në Komunën e 

Podujevës por në përgjithësi në Kosovë. Unë gjatë këtij mandati disa herë e kam cekur çështjen e një 

depoje të mbeturinave në fshatin Dumnicë e Poshtme, në të cilën hudhen mbeturina të pa 

klasifikuara, andaj duke parë që në këtë draft rregullore është cekur edhe çështja e klasifikimit të 

mbeturinave, por kam pyetje për përgjegjësit, a është ndarë buxhet i caktuar për klasifikimin e 

mbeturinave ngase kjo ka një kosto duke filluar nga kontejnerët në qytet dhe fshatra të cilët duhet të 

jenë të ndarë se ku duhet të hudhet xhami, lecka, metali etj, gjë e cila është shumë e rëndësishme për 

shkak se mund të miratojmë rregullore sikurse që janë të tjerat, por sa do të jenë të aplikueshme, 

mbetet të shihet në të ardhmen.  

z.Faik Muçiqi, drejtor i DSHPMSH, theksoi, sa i përket asaj që këshilltarja paraprake e tha se duhet 

të ketë informim digjital, mendoj se kjo veç parashihet në rregullore dhe janë çështje teknike rreth 

organizimit dhe çështjeve tjera që pastaj ne do të punësojmë punëtor të rijnë dhe me ndihmën e GIZ 

do t’i rregullojmë përmes një data baze ngase paraprakisht duhet të regjistrohet secila ekonomi 

familjare sepse tani për tani në këtë aspekt kemi probleme ngase ka raste ku janë të regjistruar vetëm 

një person i cili paguan në emër të 3-4 vëllezërve apo anëtarëve tjerë të familjes e që në fakt jetojnë 

ndaras, mirëpo me krijimin e data baze do të regjistrohen të gjitha ekonomitë familjare, që llogarisim 

se janë mbi rreth 14000 të tilla. Pra do të marrim edhe praktika të komunave tjera në këtë aspekt 

sepse nuk është një proces i lehtë. 

Sa i përket asaj që këshilltari z.Avni Islami e ceku, unë në fjalën hyrëse nuk e thash rastësisht se 

ligjet janë më të avancuara se sa ne ku jemi me akte të brendshme, andaj njëherë për njëherë nuk 

kemi mundësi të fillojmë me klasifikimin e mbeturinave, edhe pse ka disa komuna që kanë filluar, 

përkatësisht klasifikojnë mbeturina në një fshat kurse në fshatrat tjera jo dhe në fund sërish kur i 

dërgojnë në deponitë përkatëse ato përzihen-grumbullohen në një vend, pra mund të jetë ndonjë pilot 

projekt por vështirë i realizueshëm sa i përket klasifikimit apo riciklimit duke pas parasysh se këto 

procese kanë edhe koston e vet e që nuk është e vogël, por konsideroj duhet të jenë procese të 

Qeverisë së Kosovës. 

Sa i përket mirëmbajtjes së varrezave publike, ekziston një rregullore rreth mirëmbajtjes dhe 

rregullimit të varrezave publike, dhe në këtë aspekt paraprakisht diskutuam një rregullore rreth 

mirëmbajtjes së ambientit ku përfshiheshin edhe institucionet publike, andaj kjo çështje mund të 

rregullohet edhe përmes mënyrave kontraktuale varësisht çfarë dëshirohet të mirëmbahet ambienti 

përkatës, konkretisht çështje të caktuara mund të jenë objekt i kontratave të lidhura nga Drejtoritë 

përkatëse për atë çështje, andaj për varrezat ne kemi ndërmarrë disa veprime ku kemi rregulluar – 

asfaltuar rrugë në drejtim të tyre dhe ndërhyrje tjera të nevojshme, pastaj nga viti i ardhshëm do të 

fillojmë me rrethojat e tyre, mirëpo mirëmbajtjen e përgjithshme nuk e kemi marrë përsipër deri më 

tani sepse në fakt kemi numër të madh të varrezave në raport me shumën e mjeteve buxhetore për 

këtë fushë, nuk mjafton as përsëafërmi t’i mbulojmë-mirëmbajmë gjitha varrezat, por është për t’i 

falënderuar qytetarët që pothuajse 90% të varrezave i mirëmbajnë ata vet. Pavarësisht kësaj, nga viti 

ardhshëm shpresojmë që do të fillojmë ti marrim në mirëmbajtje fillimisht varrezat e qytetit dhe 

varësisht mundësive do të zgjerohemi edhe nëpër fshatra, por ajo çfarë mund të bëjmë janë rrethojat, 

rrugët, hapësirat pranë tyre etj, të ngjashme.  

z.Bajram Ajeti, theksoi, është e vërtetë që çështja e mbrojtjes së ambientit dhe çështja e menaxhimit 

të mbeturinave janë të ndërlidhura, megjithatë deri më tani apo sa shohim ne si qytetarë, (ta marrë 

shembull vetëm lagjen ku unë jetoj) administrata komunale përmes mbikëqyrjes dhe monitorimit të 

ambientit por edhe grumbullimit të mbeturinave, mendoj se nuk është fare në nivel, andaj kërkoj që 

të imponohen rregulla dhe norma por edhe gjoba, shembull, të gjithë besoj se keni parë se çfarë 

bëhet qe një kohë të gjatë në afërsi të tregut të qytetit ku 10 metra në afërsi shitet djathi, qumështi 
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dhe prodhime tjera me të cilat ushqehen qytetarët, e që ka edhe eshtra-mbetje të kafshëve të cilat 

mund të jenë hedhur nga personat juridik që mund të jenë bizneset, prandaj e them se duhet të jemi 

në nivel të përgjegjësisë dhe kjo rregullore nuk mund të jetë arsyetim për realitetit që e kemi ne sot. 

Mandej shembull, tek vendi i quajtur (Kodra e Brecalive) që e quajmë ne, nuk ka mundësi të bëhet 

klasifikim i mbeturinave sepse në atë vend hudhet gjithçka e që sigurisht që pastaj ndikon në jetën 

dhe shëndetin tonë, kështu që unë mendoj se administrata komunale përmes inspektoratit duhet të 

imponoj rregullat dhe normat sepse pastaj ajo çështje bëhet kod mirësjellje i njerëzve, pra është 

diçka e ndaluar dhe në një të ardhme bëhet edhe kod i mirësjelljes së njerëzve ngase vetëdisjësohen 

edhe qytetarët, por kësaj duhet ti paraprij vet institucioni. 

Problematika e grumbullimit të mbeturinave besoj se duhet të jetë një temë e veçantë në një 

mbledhje të Kuvendit sepse ka pakënaqësi dhe vërtetë ka një neglizhencë në menaxhimin e 

mbeturinave në komunën tonë.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, më vie mirë që prezent këtu është edhe përgjegjësi i 

kompanisë përkatëse dhe po dëgjon diskutimet.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, unë me vëmendje e dëgjova Drejtorin e DSHPMSH si sponsorizues i 

kësaj rregulloreje, dhe ajo që është me rëndësi të ceket është se kjo rregullore, nëse miratohet sot, do 

të hyj në fuqi në muajin qershor 2020, do të thotë se ka afat edhe rreth 8 muaj që të bëhet përgatitjet 

e nevojshme për implementimin e saj. 

Gjithashtu dëgjova me vëmendje edhe këshilltarin nga radhët e subjektit Balli Kombëtar z.Avni 

Islami i cili paraqiti shqetësimin lidhur me deponinë e mbeturinave në fshatin Domnicë, deponi e 

cila menaxhohet nga Agjencioni përkatës për mbeturina, do të thotë se nuk është në kompetencën 

komunale ajo deponi, mirëpo si e tillë është në territorin e Komunës së Podujevës.  

Sa i përket klasifikimit të mbeturinave është e vërtetë që komuna mund të filloj projektin për 

klasifikim të mbeturinave, por ashtu siç e ceku edhe drejtori, klasifikim nuk ka në deponi pastaj e që 

do ta vështirësonte këtë projeksion. Javën e kaluar kam qenë për vizitë në deponin e cekur në fshatin 

Dumnicë, kam kontaktuar dy punëtorë të cilët gjendeshin aty, shërbim po kish 24 orë në ditë, por 

shqetësuese ish gjendja e tmerrshme që ish në atë ambient për punëtorët që punojnë aty, dhe kjo 

është e natyrshme se Komuna nuk ka përgjegjësi, nuk kishte ujë, nuk kish as rrymë, paramendojeni 

në vitin 2019 nuk kishin linjë të rrymës, pastaj rruga nuk ishte e asfaltuar, dhe sa u informova ajo 

deponi në të kaluarën ishte menaxhuar nga Gjermanët ku kishte qenë një sistem i menaxhimit, kishte 

rezervuarin e ujit dhe i njëjti ujë ishte sjellë përmes motorëve në fillim që në rast të ndezjes së 

mbeturinave, të bëhet fikja e zjarrit me atë ujë, ndërsa tani ajo depo menaxhohet nga vendorët, tmerr 

ish në atë hapësirë, andaj mendoj se meqë ajo deponi është në territorin tonë dhe në atë gjendje, do të 

ishte mirë të paktën ndriçimi të rregullohet, madje vetëm qenë endacak sa kam parë jam mahnitur 

me numrin e tyre. 

Sa i përket kësaj propozim rregulloreje, me atë plotësim ndryshimin e drejtorit që e ceku dhe 

rekomandimet nga KPF, e mbështesim dhe duhet të mbështetet. Më e rëndësishmja është inkasimi i 

tarifave do të kaloj në kuadër të Komunës e cila pastaj kjo mbanë përgjegjësinë për kompaninë 

përkatëse të mbeturinave, dhe e cila mban të drejtën e regjistrit, mirëpo Komunës i mbetet të krijoj 

kushte dhe të insistoj tek kompanitë përkatëse që të dërgoj kontejnerët në vende të ndryshme, madje 

edhe nëse janë 2-3 familje në atë lagje, përkatësisht do të ishte mirë që kompania së bashku me 

Komunën të siguroj kontejnerë, me shpresën që të ndryshohet gjendja në të mirë, kurse deponia në 

fshatin Dumnicë do të paraqet probleme, por ndoshta do të ishte mirë që drejtori i Drejtorisë së 

Inspeksionit të ketë një takim dhe të diskutojnë me përgjegjësin e atij Agjencioni në mënyrë që të 

bashkërisht të ndërmarrin diçka në funksion të përmirësimit të gjendjes në atë deponi ngase 
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mbeturinat që dërgohen në atë deponi paguhen nga kompanitë apo edhe qytetarët privatisht që 

dërgojnë mbeturina në atë deponi.  

z.Avni Islami, theksoi, sa për sqarim, i nderuar z.Rafet Llapashtica, nëse ju kujtohet vitin e kaluar e 

kam ngritur këtë shqetësim sa i përket deponis.  Unë i posedoj edhe hartat e deponis dhe mirë qe u 

përmend edhe rryma elektrike dhe problem themeltar është mungesa e rrymës, ajo deponi ka një 

gjenerator të madh i cili ka furnizuar atë deponi me energji elektrike, dhe tani për shkak të mungesës 

së energjisë elektrike, pompat që janë në atë deponi për bartjen e ujit të ndotur, fekalet, dhe 

elementet e ndryshme kimike, nuk funksionojnë dhe gjitha këto rrjedhin në një prrockë dhe në 

lumenj, ku si pasoj kemi pas rastin e ngordhjes së deleve, lopëve etj, për shkak se në vend që ata ujë 

të shkoj në rrotacion lartë dhe të bëhet tretja e tij, në mungesë të energjisë elektrike kemi këtë 

problem, kurse shkakun e mungesës nuk e di. Përndryshe unë disa herë kam vizituar atë deponi dhe 

kam biseduar shumë herë me punëtorët kështu që jam në dijeni shumë mirë për gjendjen faktike që 

ekziston atje e që besoj se edhe drejtori i drejtorisë përkatëse ka qenë edhe më herët se ne në atë 

deponi dhe është në dijeni më mirë se ne për gjendjen e saj, mirëpo ne si Kuvend mund të ushtrojmë 

ndikim për këtë çështje edhe pse nuk jemi kompetent për veprime sikurse që nuk është as Komuna 

në përgjithësi ngase ajo deponi është në kompetencë dhe përgjegjësi e nivelit më të lartë se ky lokal.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, do të ishte mirë që Inspekcioni dhe akterët tjerë 

relevant të ndërmarrin masa dhe veprime n’kuadër të përgjegjësive dhe kompetencave të tyre që ajo 

kompani të menaxhohet sa më mirë dhe të mos ketë probleme ambientale në mënyrë që të mos ketë 

pasoja në njerëz e pastaj edhe në gjëra tjera ngase vazhdimisht kjo çështje paraqet shqetësim, andaj 

është mirë të shikohet ajo gjendje.  

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, theksoi, jo vetëm kjo deponi por të gjitha deponit regjionale janë 

jashtëzakonisht në gjendje të keqe. Unë kam qenë edhe drejtor i bordit në kompaninë pastrimi dhe 

jam në dijeni rreth gjendjes së këtyre deponive, po ta shohim deponin e mbeturinave në Obiliq aty 

është një tmerr i paparë, e njëjta gjë është edhe në deponin e cila gjendet në fshatin Dumnicë e cila 

është ndërtuar në vitin 2003 kur unë në atë kohë kam qenë drejtor dhe kam vë masa dhe kushte për 

leje për përdorim ngase nuk është ndërtuar në bazë të standardeve të parapara. Unë kam qenë në 

specializim në Zvicërr, pikërisht për deponit e mbeturinave dhe nuk mund të krahason fare ndërtimet 

e tyre me ato të Kosovës si janë ndërtuar nga Gjermanët të cilët natyrisht në atë kohë i kam 

falënderuar për mjetet financiare të dhëna në atë kohë që kanë qenë 1,200,000.oo€, por pyetja ime ka 

qenë se a ndërtoni deponi të tilla në vendet e juaj, përgjigja ka qenë jo, mirëpo ne si Komunë nuk 

kemi pas mundësi të ndërhyjmë sepse përveç vendorëve ka qenë i angazhuar edhe UNMIK, 

pavarësisht kësaj në atë kohë unë si drejtor e kam ndalë punën e asaj deponie por sërish me 

ndërhyrjen e Ministrisë në atë kohë ajo deponi është ndërtuar dhe ka filluar funksionimin dhe tani atë 

deponi e menaxhon një person sa jam në dijeni emrin e ka Avdullah Haxhiu, por që është menaxhim 

shumë i keq por që inkason mjete financiare nga kompanitë.  Funksionimi i deponis me një bazent 

në të cilin komplet uji i cili vie nga lartë derdhet në bazent për të mos u derdhur në tokë.  Në fakt 

mendoj se komplet ajo pjesë është dashur të jetë e mbuluar me plastikë në mënyrë që të mos ketë 

rrjedhje të ujit të ndotur sepse mandej pasojat janë të mëdha për gjithë territorin e Llapit dhe më 

gjerë sepse janë ujërat nëntokësore që do të personin ndotje të llojeve të ndryshme. 

Sa i përket rrjetit të energjisë elektrike, në atë kohë nuk ka pasë energji elektrike, por asnjëherë nuk 

ka pas një kërkesë nga ana e tyre për shtrirjen e rrjetit të energjisë elektrike që ne do të kërkonim 

pastaj nga KEDS dhe do të rregullohej ajo çështje. 

Gjithashtu kjo rregullore prek edhe fushën e ambientit sepse atë që edhe drejtori i DSHPMSH e 

ceku, ne do ta dimë edhe numrin e familjeve tani që janë në sistemin e mbeturinave dhe rrjedhimisht 

mund ta dimë edhe cilat familje mund të jenë ndotës të ambientit, andaj nëse kjo rregullore futet në 
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implementim nga muaji qershor 2020 do të jetë mjaft e rëndësishme për menaxhimin e mbeturinave 

dhe mbrojtjen e ambientit në territorin e Komunës së Podujevës, kjo ngase ta zëmë, nëse kemi 20000 

familje, kurse në sistem të menaxhimit të mbeturinave janë vetëm 10000, atëherë në fakt këto 10000 

familje ndokund hudhin mbeturina, ndërsa me këtë rregullore të gjitha familjet do të përfshihen në 

sistemin e menaxhimit të mbeturinave.  

z.Arbër Blaku, theksoi, dëgjova një shqetësim të jashtëzakonshëm nga këshilltari z.Avni Islami 

lidhur me rrjedhën e mbeturinave në deponinë e cila gjendet në fshatin Dumnicë, nëse ajo është e 

vërtetë se rrjedhjet bëhen nëpër proçkat është një shqetësim i madh për ata banorë që jetojnë në ato 

pjesë, kështu që unë propozoj këshilltarit në fjalë që në bashkëpunim me të gjithë ne të bëhet një 

rregullore ose vendim dhe t’i propozohet Kuvendit në mënyrë që të ndalohet një gjë e tillë 

përkatësisht të mbyllet ajo deponi. Nuk ka organ as institucion që mund të na ndaloj neve ta mbyllim 

atë deponi për të cilën edhe vetë Drejtorët e Komunës e ceken se ai vend atje është për mjerim, andaj 

nëse ne e lëm në mëshirë të fatit atë gjendje dhe ata banorë, vërtetë është gabim nga ne, prandaj 

është mirë të shikojmë bashkërisht edhe me Drejtorinë e Inspeksionit që të marrim një vendim dhe ta 

mbyllim atë deponi sepse nuk mund të vazhdohet të lihet në atë gjendje çfarë u deklarua.  

z.Durim Salihu, drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit – DI, theksoi, lidhur me deponinë në fjalë, unë 

kohë pas kohe e vizitoj dhe mund të them se ka qenë një problem shqetësues deri sa nuk ka qenë 

kanalizimi i ujërave të zeza dhe ka pas rrjedhje të kohë pas kohe për arsye se sistemi, gropa dhe 

masa prej plastikës që gjendet në atë hendek, andaj karbonizimi i mbeturinave, rrjedhja e ujit të tyre 

ka depërtuar, por ka pasë rezervuarin dhe gropat skeptike ku është bërë filterizimi dhe një pjesë e ujit 

është ndalë nëpër puset që janë në atë hapësirë, por pjesa tjetër e ujit ka depërtuar në proçkën e 

fshatit. Qytetar të asaj ane të cilët i kemi përkrahur edhe kanë bërë vërejtje dhe kemi thënë që kjo 

çështje do të zgjidhet ku pastaj kemi bërë hapin e duhur ku përmes drejtorit z.Faik Muçiqi është bërë 

ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza deri te gropa septike, andaj çdo rrjedhje e ujit që nuk 

filtrohet dhe që nuk e rrezikon rrjedhjen bazë të kanalizimit fekal, zbrazet në kanalizimin fekal, pra 

nuk ka më rrjedhje. Në atë moment që ne diktojmë diçka të tillë, ne këndej jemi dhe do të 

ndërmarrim masa adekuate ligjore.  

z.Avni Islami, theksoi, kërkoj falje që sërish po marrë fjalën për një shqetësim që disa herë e kam 

ngritur në këtë Kuvend, mirëpo dëshiroj të plotësoj diçka sepse drejtori parafolës e dha një sqarim 

rreth asaj deponie përkatësisht rreth rrjedhjes së ujit nga ajo deponi. Është e vërtetë se kyçja e 

rrjedhave të elementeve është bërë në kanalizim fekal, por personalisht mendoj se është kyçje 

klandestine gjë për të cilën mendoj se në rast se formohet një komision ekspertësh dhe del e sheh 

gjendjen nuk e besoj se do të lejoj ato rrjedha të rrezikshme të kyçen në kanalizim. Mendoj se në atë 

deponi duhet të funksionalizohet sistemi i filtrimit të rrjedhave, pastaj mund të kalojnë ato rrjedha 

nëpër kanalizim, por jo ashtu siç janë sepse gypat e kanalizimit janë të betonit dhe është e pamundur 

të mos ketë rrjedhje prej atyre gypave, prandaj nuk besoj se është veprim i ligjshëm që rrjedhjet apo 

mbetjet kimike të kalojnë nëpër kanalizim pa u bërë filtrimi i tyre.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, konsideroj se u sqaruam edhe rreth kësaj çështjeje, 

andaj meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën e hedh në votim propozim rregulloren përkatëse, 

duke përfshirë edhe konstatimet e rekomanduara nga mbledhja e KPF-së dhe propozimeve të 

drejtorit të DSHPMSH lidhur me disa plotësim ndryshime. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se njëzëri u miratua Rregullorja për Menaxhimin e 

Mbeturinave në Komunën e Podujevës, sipas materialit përkatës të dërguar, rekomandimeve nga 

mbledhja e KPF-së dhe propozimeve për ndryshim plotësim të paraqitura nga Drejtori i DSHPMSH 

në fjalën hyrëse. 
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Pas paraqitjes së disa kërkesave për pauzë, Kryesuesi i Kuvendit, me mbështetjen e shumicës së 

këshilltarëve, jap pauzë deri në ora 13;15 

 

 

Pas pauzës, mbledhja ri fillon në ora 13;20, 

Kryesues i Kuvendit, konstatoi kuorumin, të pranishëm ishin 33 këshilltarë.  

 

 

5. Propozim vendimi për rialokimin e buxhetit të Komunës për vitin 2019 

 

 

z.Isuf Latifi, drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave - DBF, e paraqiti fjalën hyrëse, ndër të 

tjera theksoi, bazuar në nenin 16.2 të ligjit për buxhetin e vitit 2019, citoj, ndryshimet në shumat e 

ndara për projektet kapitale n’kuadër të nën programeve, mjetet mund të alokohen gjegjësisht të 

rialokohen vetëm në projektet kapitale të paraqitura në tabelën 3.2. Nëse i ofrohet arsye e 

mjaftueshme, Ministri i Ministrisë së Financave, nga organizata buxhetore, që të autorizoj mjetet e 

rialokuara nga një projekt kapital në një projekt tjetër kapital brenda nënprogramit të njëjtë të asaj 

organizate buxhetore me kusht që shuma e bartur të jetë më e vogël ose e barabartë me 15%, vlera 

totale e kategorisë së shpenzimeve për kapitale të miratuara për nënprogram, rregullim i cili nuk 

përjashtohet edhe për kategori tjera ekonomike. Të njëjtën ndarje e rregullon ligji për menaxhimin e 

financave publike neni 30 pika, prandaj duke u bazuar në këtë bazë ligjore Kryetari i Komunës ka 

përgatitur propozim vendimin përkatës gjegjësisht për rregullimin e mjeteve financiare brenda nën 

programeve tek Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisi në shumë prej 402,115.oo€, 

Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtjes dhe Shpëtimit shumën prej 26,175.oo€, Drejtoria e 

Administratës një shumë prej 30,000.oo€. Këto propozime janë si rezultat i analizës të Drejtorive 

përkatëse duke u bazuar në ecurinë e deritanishme të realizimit të buxhetit në kategoritë përkatëse, 

ndërsa për sqarime të tjera të nevojshme besoj se do të japin drejtorët e Drejtorive përkatëse që janë 

prezent. Për fund, të nderuar marrë për bazë rëndësinë që ka rialokimi i mjeteve buxhetore, ju ftoj të 

miratoni këtë propozim vendim duke përfshirë edhe rekomandimin nga mbledhja e KPF-së.  

z.Avni Fetahu, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së e përkrahë propozim vendimin 

për rialokimin e mjeteve nga granti qeveritar tek investimet kapitale, duke shpresuar dhe besuar që 

nga viti i ardhshëm do të jetë një planifikim dhe shfrytëzim më i mirë i mjeteve buxhetore me theks 

të mjeteve nga granti qeveritar për investime kapitale. Gjithashtu rikujtojmë se rialokimi i mjeteve 

buxhetore është një proces ligjor që iu mundëson Komunave rialokim të mjeteve në ato projekte ku 

ka mungesë të mjeteve buxhetore me qëllim të përfundimit të ndonjë projekti të caktuar në interes 

për qytetarët e saj.  Janë një varg faktorësh që ka ardhur deri tek kjo situatë mirëpo sot nuk dëshiroj 

t’i përmend këtu por po e ritheksojmë që duhet të kemi parasysh faktin se mos realizimi i projekteve 

të këtij viti me mjetet e planifikuara për këtë vit, e vështirëson dhe ngarkon buxhetin e vitit të 

ardhshëm dhe me këtë krijon një dis-harmoni midis buxhetit të planifikuar dhe atij të realizuar. 

Për të përmbyllur këtë diskutim, uroj të kaloj ky propozim vendim si i tillë, dhe besoj fuqishëm se 

viti i ardhshëm të na pret me një efikasitet më të mirë sa i përket realizimit të projekteve me interes 

për qytetarët.  

z.Vendenis Lahu, theksoi, propozim vendimi për rialokimin e mjeteve buxhetore për disa projekte 

të planifikuara për vitin 2019, në këtë kohë dhe në këtë seancë të 30 tetorit është i paqëlluar, sepse të 

bëhet rialokim tani kur kemi parasysh kohëzgjatjen e procedurave të prokurimit dhe tani kur veç po 

futemi në një periudhë kohore kur investime kapitale veç përfundojnë kjo i bie që në një prej 
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seancave të ardhshme sërish do të kemi rialokim të mjeteve buxhetore. Bartje të tilla janë simptoma 

të planifikimit jo të mirë, andaj ne nuk mund dhe nuk do të votojmë për bartje të mjeteve për 

projekte të cilat edhe ashtu mendojmë se nuk do të realizohen.  

z.Arbër Blaku, theksoi, realisht rialokimi i mjeteve buxhetore është një proces ligjor që përdoret 

nga shumë institucione në nivel vendi. Ne e mbështesim rialokimin në disa projekte, mirëpo 

shqetësimi jonë i Grupit të këshilltarëve të PDK-së është tek kodi 30, përkatësisht tek projekti i 

ndërtimit të planifikimit, projekt i cili prej që ka filluar ky mandat i Kuvendit hiqen mjetet 

buxhetore, barten mjetet buxhetore etj, andaj e them që hiqeni krejt këtë planifikim ose ndërtojeni 

bulevardin sepse njëmend është bërë e tepërt çështja e ndërtimit të bulevardit, prandaj të bëni 

planifikime më të mira dhe të realizoni projektet përkatëse e jo të kemi rialokime vit pas viti. 

Pajtohem që në këtë kohë dimërore që po hymë tani nuk di sa mund të punohet, mirëpo me që 

Ekzekutivi e ka paraparë ashtu, në rregull të vazhdohet, por edhe njëherë po e përsëris që projekti i 

ndërtimit të sheshit-bulevardit është bërë e tepërt.  

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, theksoi, ndërtimi i bulevardit vitin e kaluar ka qenë i planifikuar 

por nuk ka pas mundësi të fillohet për shkak të pjesës së rrugës “Zahir Pajaziti” e cila ka qenë duke u 

ndërtuar dhe ishte komplet i bllokuar qyteti, pra kjo ka qenë arsyeja.  Në këtë vit, projektin dhe 

gjithë dokumentacionin për ndërtimin e bulevardit e kemi proceduar në prokurim në muajin maj, 

operatorët ekonomik kanë ofertuar, janë zhvilluar procedurat tjera vlerësuese, por pastaj jemi 

vërshuar me ankesa të vazhdueshme qoftë në Komunë si shkallë e parë, qoftë në Organin Shqyrtues 

të Prokurimit – OSHP, kurse tani jemi në fazën finale, përkatësisht jemi në fazën e shterjes së 

proceduarve ankimore ku aktualisht lënda është në OSHP duke u shqyrtuar. Pra janë çështje të cilat 

kalojnë nëpër procedura të prokurimit dhe në OSHP si shkallë e dytë në nivel qendrorë e që ne nuk 

mund të ndërhymë dhe që nuk është detyrë e jona, por detyrë e imja si drejtor i DPUMM ka qenë që 

sa më shpejt në afatin më të afërt të mundshëm e kam dorëzuar projektin në prokurim dhe kanë 

filluar procedurat që nga muaji maj, çështje për të cilën çdo kush që dëshiron mund të vie në zyrë 

dhe ta shohë dokumentacionin, por edhe gjitha ankesat që janë bërë në zyrën e prokurimit dhe në 

OSHP, ankesa për të cilat janë apo nuk janë politike nuk mund të themi asgjë ngase kanë menduar 

që projekti është për shkak të zgjedhjeve e që në fakt këtë vit nuk ka pasur të planifikuar të mbahen 

zgjedhje por jeni në dijeni se si kanë ardhur ato, mirëpo në planifikime kemi ndërtimin e sheshit për 

shkak se në vitet e ardhshme duhet të rregullohet edhe rruga “Skënderbeu” e cila lidh unazën e 

qytetit e cila duhet të zgjerohet me qëllim të lirimit sa më të madh të qytetit nga automjetet. Si do që 

të jetë ne jemi në pritje që brenda kësaj jave apo javën e ardhshme edhe kjo çështje do të zgjidhet 

nga ana e OSHP-së dhe pastaj të shpallet fituesi dhe të nënshkruhet kontrata sepse kjo është çështje e 

procedurave që janë zhvillim e sipër sa i përket ndërtimit të bulevardit.  

Sa i përket projekteve tjera që janë propozuar mjete buxhetore për rialokim, kjo është për shkak se 

Qeveria është në dorëheqje dhe nuk ka lejuar të bëhet rishikimi i buxhetit kurse tani na kanë njoftuar 

që mund të bëhen rialokime të buxhetit, procedurë të cilën e kemi ndjekur sipas ligjit, andaj jemi të 

gatshëm që në mbledhjet e ardhshme të ju njoftojmë për projektet që e realizuara përfshirë edhe këtë 

rialokim.  

z.Arbër Blaku, theksoi, drejtori parafolës e përmendi edhe ndërtimin e rrugës “Skënderbeu”, andaj 

unë kam pyetje, a i bie kjo që bulevardi nuk do të kryhet as në vitin e ardhshëm, sepse u cek se nuk 

është nisë ndërtimi i bulevardit për shkak të ndërtimit të pjesës së rrugës “Zahir Pajaziti”, prandaj 

tani nëse fillohet ndërtimi i rrugës “Skënderbeu” nga magjistralja deri në qytet, a i bie që nuk do të 

fillohet ndërtimi i bulevardit deri sa të përfundoj kjo rrugë, pra kërkoj sqarim për këtë.  

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, theksoi, procedura për ndërtimin e bulevardit zhvillohet dhe nuk 

kush që e ndal ndërtimin e bulevardit, por unë e ceka se kjo çështje është në procedurë dhe tani edhe 
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sa do të kaloj kjo, 1 javë – 2 javë nuk jemi në dijeni. Pra është projekt që do të realizohet dhe nuk 

është ndalë asnjëherë sepse nuk është proceduar deri tani ky projekt, pavarësisht ndarjes së mjeteve 

buxhetore. Ne tani kemi zhvilluar procedurat dhe jemi në faza të prokurimit andaj edhe projekti do të 

zhvillohet dhe nuk ka kush ta ndalë atë, pavarësisht që ka rreth 5-6 muaj që është duke kaluar me 

ankesa dhe procedura tjera të prokurimit, por gjithsesi do të përfundoj dhe do të fillohet me punime. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, ka qenë zotim i të gjitha subjekteve politike që përfaqësohen në këtë 

Kuvend por edhe i juaji drejtor i DPUMM që këtë vit do të sjellët për shqyrtim dhe miratim  

propozim Harta Zonale dhe Plani i ri Zhvillimor Komunal për periudhën kohore deri në vitin 2025, 

pra kështu jemi marrë vesh dhe kemi marrë premtim edhe nga Grupi i LDK-së. Tani nuk është 

problemi se a votohet apo jo ky propozim për rialokimin e mjeteve buxhetore, mirëpo kërkohet 

sqarim, konkretisht, nëse ndërtohet sheshi-bulevardi, Plan Zhvillimor nuk keni sepse ai që është 

duhet të ndryshohet, pastaj Hartë Zonale nuk keni, mandej investimet bëhen veç qysh t’ua merr 

mendja juve me logjiken se kemi mjete buxhetore dhe hajde po i investojmë këtu/atu, pra në këtë 

formë është duke u punuar, Podujeva punon pa Plan Zhvillimor Urban, dhe po të jemi të interesuar 

se si do të duket sheshi, nuk mund të na sjellni sepse nuk keni plan e që për një gjë të tillë vet drejtori 

në fjalë është zotuar para të gjithë neve këtu se do ta sjellë Hartën Zonale-digjitale, si dhe Planin 

Zhvillimor Urban në mënyrë që ne të jemi në dijeni se si do të duket Podujeva nëpër çdo lagje deri 

në vitin 2025 (ku do të jenë ndërtesat e larta, si do të duket sheshi, cilat do të jenë rrugët e reja etj 

etj), pra e them këtë sepse ne kemi miratuar planifikimet tri vjeçare dhe ka projeksione dhe tani i 

nderuar drejtor, po e zëmë që u ndërtua sheshi/bulevardi, këtu komunikacioni më nuk zhvillohet por 

do të zhbllokohet me rrugën e re “Skënderbeu”, prandaj a do të fillohet ndërtimi i sheshit apo rruga 

“Skënderbeu”, pra i nderuar Kryesues i Kuvendit nuk mund të kalohen gjërat kështu por drejtori 

duhet të del në foltore dhe të thotë se nuk mund të rregullohet sheshi pa u ndërtuar rruga 

“Skënderbeu” me 4 korsi në mënyrë që mos kemi bllokim të komunikacionit, konkretisht cili është 

prioritet i DPUMM, sheshi apo rruga “Skënderbeu” dhe cila do të ndërtohet përpara si për ku duhen 

mjetet e propozuara për rialokim.  Gjithashtu shtroj pyetje,  a do të sjellët në vitin 2019 Harta Zonale 

dhe Plani Zhvillimor Urban për periudhën deri në vitin 2025, nëse jo, si të dëshironi, do ta keni 

miratimin, sepse dokumente nuk keni, përndryshe me këtë aktual, 2 kate të ndërtesës Beni Dona 

duhet të rrënohen, përkatësisht drejtori i Drejtorisë së Inspeksionit  z.Durim Salihu, qysh nesër duhet 

të rrënoj 2 kate të ndërtesës së cekur ngase i keni thënë “ndërto 2 kate më shumë sepse në Planin e ri 

e parashohë kështu, me 2 kate më shumë”, dhe do ta vërtetojmë këtë posa të sjellët dokumenti, pra 

dikush duhet të merr përgjegjësi, mirëpo të planifikohen mjete buxhetore deri në vitin 2021 pa pasur 

plan, një gjë të tillë vetëm tek ne në Kosovë ndodh. I nderuar drejtor sipas mendimit tim, ju ose do të 

ndërtoni rrugën “Skënderbeu” ose do të ndërtoni sheshin, po edhe të jemi në rregull, duhet të 

zgjerohet rruga në fjalë që të zhbllokohet qyteti, pastaj të ndërtohet sheshi dhe të punohet qysh 

duhet.  Ndërtimi i sheshit është premtim i juaji, për të cilin sa di unë qe tri vite parashihen mjete dhe 

të njëjtat propozohen në fund vit për rialokimin e tyre, andaj ky projekt ose duhet të realizohet ose 

duhet të thuhet që deri në vitin 2025 nuk mund të kryhet.  Edhe njëherë i nderuar Drejtor i DPUMM, 

na tregoni cili projekt do të filloj në vitin 2020, dhe ne tani do t’jua miratojmë këto mjete. 

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, theksoi, ndërtimi i sheshit ka qenë projekt 2 vjeçar, fatkeqësisht 

procedurat nuk kanë përfunduar ende, kurse për projekte tjera sërish në këtë Kuvend do të sjellën 

propozimet për shqyrtim dhe miratim.  Sa i përket ndërtimit të rrugës “Skënderbeu” janë planifikime 

për vitet e ardhshme, kurse sheshi, si procedurë ka filluar veçse pavarësisht që ka probleme në 

procedura, mirëpo nuk mund ta ndalë askush, vetëm koha është në pyetje për të filluar. 

Pra për fund, propozimi për rialokimin e mjeteve buxhetore është çështje ligjore dhe mundëson 

realizimin e projekteve, andaj luteni që ta miratoni këtë sepse përveç që reduktohet suficidi, 
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mundësohet edhe realizmi i projekteve që janë në interes të qytetarëve, kurse ndërtimi i 

sheshit/bulevardit është në procedurë dhe ta shohim në ditët në vijim.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, i nderuar drejtor i DPUMM, këto rrugë që i ke planifikuar për realizim 

me rialokim të buxhetit, a kanë qenë projekte prioritare të DPUMM për këtë vit dhe si janë shtruar 

këto rrugë, e shtroj këtë pyetje sepse sa jam në dijeni, nuk kanë qenë projekte prioritare për këtë vit. 

Çështja tjetër ju drejtor e cekët se sheshi është projekt 2 vjeçar, mirëpo ky vit veç shkoi, kurse sheshi 

nuk ka filluar fare dhe nuk është shpallë ende fituesi i projektit, por vetëm është proceduar në 

prokurim, pra nuk ka filluar ende, kurse tani hiqen mjete buxhetore dhe rialokohen në projekte tjera. 

Pyetja tjetër për drejtorin e DPUMM, nëse projekti për ndërtimin e sheshit është 2 vjeçar, çka është 

punuar në këtë vit, e që realisht në një situatë të tillë është dashtë të kryhet gjysma e punës dhe 

gjysma e mjeteve të paguhej, ndërsa projektin në fjalë a po provon ta përfundosh për 1 vit apo si do 

t’ia bësh drejtor. Mua do të më kishte ardhur keç të propozoja diçka të tillë me një arsyetim të tillë.  

Po të sillej propozimi për bartjen e mjeteve nga projekti i sheshit në projektin e ndërtimit të rrugës 

“Skënderbeu” me arsyetim për zhbllokimin e qytetit, unë do të votoja me dëshirë, mirëpo kemi 

propozim për bartje të mjeteve për pagesa të asfaltimit të rrugëve që nuk kanë qenë projekte 

prioritare, andaj pranojeni këtë drejtor këtu publikisht unë do ta votoj.  

z.Faik Muçiqi, drejtor i DSHPMSH, theksoi, dëshiroj të jap disa sqarime sa i përket propozimit për 

rialokim të mjeteve n’kuadër të DSHPMSH, janë 26,175.oo€ nga buxheti i paraparë për kapitale 

është 1.38%, kanalizimi fekal në fshatin Pakashticë e Epërme ka tepricë të mjeteve dhe si projekt 

është në përfundim, gjithashtu kemi edhe projektin rregullimi i shtratit të Lumit Llap, projekte këto 

të cilat kanë suficid, andaj kemi menduar t’i përmbushim kontratat të cilat janë në përfundim, pra 

nuk bëhet fjalë për kontrata, procedura apo projekte të reja ngase me rialokim nuk lejohet një gjë e 

tillë, mirëpo rialokohen mjete buxhetore tepricë nga projektet e cekura në projekte që kanë mungesë, 

shembull, tek ujësjellësi në fshatin Peran janë duke punuar, dhe në dy rrugë të qytetit, pastaj tek 

hapësirat publike kemi projektin për rregullimin e shtigjeve tek parku i qytetit dhe shtegu për 

këmbësor tek shkolla e fshatit Batllav, si ndërtimi dhe rindërtimi i ndriçimit publik në Peran dhe 

Orllan. Prandaj me këtë rialokim zvogëlohet suficidi i mundshëm, si eventualisht borxhin publik që 

mund të jetë si dhe përfundohen projektet, propozim ky i cili është në kuadër të bazës ligjore.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, konsideroj se sqarimet dhe arsyetimet e nevojshme i 

bëri drejtori i DBF z.Isuf Latifi në hyrje të kësaj pike, pastaj patëm edhe sqarimet dhe arsyetimet e 

nevojshme nga drejtorët e Drejtorive tjera varësisht kërkesave të këshilltarëve, e që besoj se ishin të 

mjaftueshme. Prandaj meqë nuk ka të lajmëruar këshilltarë tjerë për të marrë fjalën, unë e hedh në 

votim propozim vendimin në fjalë, sipas materialit përkatës të dërguar dhe rekomandimeve nga 

mbledhja e KPF-se.  

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se me 17 vota për, 13 vota kundër, dhe 1 votë të 

përmbajtur, miratohet propozim vendimi për rialokimin e buxhetit të Komunës për vitin 2019, sipas 

materialit përkatës të dërguar dhe Konstatimeve të rekomanduara nga KPF-së.  

 

 

6. Raporti financiar për periudhën janar – shtator 2019 

 

z.Isuf Latifi, drejtor i DBF, e paraqiti fjalën hyrëse rreth këtij Raporti, ndër të tjera theksoi, lidhur 

me këtë raport nëntëmujor janar-shtator 2019, qëllimi është që të paraqiten të hyrat dhe të dalat gjatë 

kësaj periudhe kohore, me theks shpenzimet e bëra në nivel të organizatës, të ndara sipas kategorive 

ekonomike dhe sipas burimit prej nga ato shpenzime janë financuar duke bërë një krahasim të të 
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gjitha llojeve të shpenzimeve me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Shpenzimet për këtë periudhë kanë 

arritur shumën 13,113,386.oo€, dhe atë, për paga dhe mëditje 8,894,452.oo€; mallra dhe shërbime 

833,224.oo€; shpenzime komunale 234,166.oo€; subvencione 189,981.oo€; investime kapitale 

2,961,563.oo€, e që shprehur në përqindje i bie 59.5% e buxhetit të planifikuar, mjete të cilat janë 

shpenzuar në kuadër të planifikimit për këtë periudhë, dhe nëse bëjmë një krahasim me periudhën e 

njëjtë të vitit 2018, vërehet një rritje e shpenzimeve prej 9.84.  

Dëshiroj të ndalem paksa edhe sa i përket planifikimit dhe realizimit të të hyrave gjatë kësaj 

periudhe kohore të cilat janë të paraqitura në tabelën e të hyrave, e që inkasimi i të hyrave për këtë 

periudhë është 990,477.oo€ ose 62% e planit vjetor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 

vërehet një rritje e të hyrave prej 9.78%. Në këtë periudhë raportuese Komuna e Podujevës ka 

realizuar një donacion nga Qeveritë Zvicrrane dhe Suedeze në emër të grantit të performancës së 

Komunës në shumë prej 199,656.oo€, donacion i cili është shfrytëzuar si bashkëfinancim për 

ndërtimin e ambulancës në fshatin Majac, ndërtimin e shtëpive në Lagjen e Dëshmorëve si dhe për 

rregullimin e lumit Llap. 

Karakteristik e këtij raporti është se të hyrat kanë krijuar një progres prej 9.78% kurse shpenzimet 

janë rritur rreth 10%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, rritje kjo e cila reflekton tek 

investimet kapitale, por edhe përkundër kësaj sërish nuk është e kënaqshme, mirëpo mbetemi me 

shpresë që periudha e mbetur deri në fund vit të shfrytëzohet maksimalisht në mënyrë që shpenzimet 

te kjo kategori të jenë afër planifikimit dhe krejt në fund mund të konstatojmë se raporti në fjalë 

paraqet një pasqyrë të qartë të shpenzimeve dhe të të hyrave për këtë periudhë raportuese.  

z.Mehmet Gashi, theksoi, nuk e shohë të arsyeshme të zgjati shumë diskutimin tim për arsye se 

materialin e kemi marrë të gjithë me kohë dhe kemi mund ta analizojmë, po ashtu edhe drejtori 

parafolës paraqiti edhe të dhëna dhe sqarime shtesë, të cilin e përgëzoj për vazhdimësinë e paraqitjes 

së raporteve tremujore financiare, ngase edhe me Ligjin për menaxhimin e financave dhe 

përgjegjësitë, Ligjin për financat e pushtetit lokal por edhe me Ligjin për vetëqeverisje lokale, duhet 

që para Kuvendit të paraqiten raporte periodike siç janë raportet financiare. 

Në material shihet, në faqen 1 kemi buxhetin e Komunës i miratuar në vitin e kaluar i cili është edhe 

në kuadër të ligjit përkatës dhe pasqyrat tjera, pastaj në faqen 2 kemi edhe buxhetin e Drejtorive, të 

Kuvendit, Kryetarit etj, mandej parashihet edhe inkasimi i të hyrave vetanake ku përveç 

planifikimeve për inkasim që është miratuar me planin përkatës figuron edhe krahasimi me 

periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, pastaj kemi dinamikën e shpenzimeve ku shihet se niveli i 

shpenzimeve për këtë periudhë kohore 59.5%, por që ideale do të ishte 75% po ta marrim sipas 

muajve çdo tre muaj nga 25%, mirëpo kuptohet tek investimet kapitale është paksa problem sepse në 

fillim vit janë procedurat e prokurimit, mandej koha e papërshtatshme për kryerjen e punimeve, 

mirëpo shpresoj që me rialokimin e mjeteve buxhetore që u miratua paraprakisht do të jetë e 

mirëseardhur të shpenzohen mjete buxhetore edhe në këta 2 muaj që kanë mbetur dhe t’i afrohemi 

100% të shpenzimit sepse nuk është mirë të mbeten mjetet buxhetore suficid dhe të mos mund të 

shpenzohen të gjitha mjetet buxhetore. 

Sa i përket të hyrave vetanake, përgëzoj inkasimin tek tatimi në pronë që është nivel i mirë i 

inkasimit, por edhe te rexhistrimi i automjeteve edhe pse nuk varet shumë prej Komunës, por tek 

disa Drejtori kemi nivel më të ultë të inkasimit të të hyrave vetanake e që do të kërkoja që në këta 

muaj që kanë mbetur të ngritët niveli i inaksimit. 

Te faqja e parafundit e raportit, tek të hyrat kam vërejtur një gabim teknik i cili nuk është që ka 

ndonjë peshë të madhe, tek Arsimi figuron emri i operatori ekonomik, por emërtimi i projektit është i 

shprazët e që do të ishte mirë të ceket edhe emri i projektit, pastaj tek tabela e projekteve kapitale 

thuhet për vitin 2018 e që duhet të jetë viti 2019. Përndryshe unë kërkoj nga Drejtorët e Drejtorive 
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që të angazhohen maksimalisht që këto mjete të mbetura të shpenzohen dhe të përcillen projektet 

sipas dinamikës së paraparë.  

znj.Lirika Maliqi, theksoi, që nga fillimi i këtij mandati në vitin 2017 ne si lëvizje Vetëvendosje 

kemi paraqitur vërejtjet tona sa i përket qartësisë së raportit financiar dhe transparencës së tij, dhe 

një vërejtje e tillë tani më është edhe e gjetur e Auditorit të Përgjithshëm. Vërejtjet tona fatkeqësisht 

nuk kanë rezultuar në përmirësimin e tyre, madje ky është një prej raporteve më të dobëta të 

paraqitura para asamblesë komunale, mirëpo pavarësisht kësaj në këtë dokument nuk mund të 

fshihet qeverisja e dobët e cila nuk ka vizion zhvillimor.  Ky raport për dallim nga raportet e kaluara 

nuk ka një analizë krahasuese në formë tabele mes pozicioneve buxhetore nga ato të planifikuara dhe 

ato të realizuara gjë që e bënë raportin jo transparent dhe të paqartë, posaçërisht për qytetarët që nuk 

kanë njohuri në fushën e ekonomisë. Dështimi i parë është realizmi i ulët i buxhetit për investime 

kapitale ku nga 6,701,304.oo€ të planifikuara janë realizuara vetëm 2,961,563.oo€ apo vetëm 

44.19% e buxhetit, dhe duke pasur parasysh se thuajse ka përfunduar sezoni e ndërtimit, kjo do të 

thotë se më shumë se gjysma e investimeve kapitale do të jetë tepricë. Duke pasur parasysh nevojat e 

mëdha që ka Komuna për investime kapitale, dhe të mbetet kjo tepricë e mjeteve buxhetore, tregon 

qartë se këtij pushteti i mungon vizioni se si duhet të zhvillohet vendi.  

Dështim tjetër është tek të hyrat vetanake të cilat janë të ulëta, duke pasur parasysh se e hyr kryesore 

vetanake e Komunës është tatimi në pronë, këtu kemi një problem të madh, këtu është edhe e gjetura 

e Auditorit të Përgjithshëm se mbi dhjetëmijë prona nuk faturohen fare, do të thotë nuk faturohet 

tatimi në pronë dhe ai që planifikohet me buxhet, problem për të cilin ne mendojmë se duhet të ketë 

hetim se për çfarë interesash nuk tatimohen këto prona, gjë që shkakton dy probleme të mëdha,        

1-buxhet më i ulët dhe rrjedhimisht më pak investime publike në dobi të qytetarëve dhe                    

2-diskriminimi i qytetarëve, për arsye se një pjesë e tyre paguajnë tatimin në pronë  për të mirën 

publike ndërsa pjesa tjetër nuk kontribuon në të mirën publike. 

Në këtë raport vërehet se ka rritje në shërbimet postare, andaj është e rëndësishme të dihet përse janë 

rritur këto shërbime kur dihet se vetëm po të fillohet nga ne asamblistët që nuk na bëhet asnjë 

shërbim postar siç është më bazikja, shembull, shpërndarja e materialit në formë fizike për mbledhjet 

e Kuvendit. Pastaj si është e mundur që shpenzimet për karburant të veturave janë rritur për 

10,000.oo€ më shumë se në vitin e kaluar, ose a do të thotë se keni abuzuar me buxhetin e Komunës 

për të përmbushur nevojat e fushatës elektorale. Pra këto ishin disa nga vërejtjet tona për sa i përket 

këtij raporti edhe pse jemi mësuar që kritikat konstruktive tona të mos merren parasysh nga ana e 

Ekzekutivit të Komunës, është e rëndësishme që ato do të nguliten në kokën e qytetarit, entuziazmi i 

tyre po ndryshon dhe ka filluar qysh nga niveli qendrorë por shpejt do të vie dita që kjo fitore të 

përhapet në çdo cep të Kosovës duke përfshirë edhe Komunën tonë, dhe besomëni që nuk do të kemi 

më raporte të tilla.  Ne Grupi i këshilltarëve të Lëvizjes Vetëvendosje nuk do ta votojmë këtë raport. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, është e vërtetë që raportet faktikisht nuk votohen,  por kanë karakter të 

raportimit për gjendje të caktuara se si është, për çdo fushë. Raporti në fjalë ka për qëllim raportimin 

për gjendjen financiare të Komunës për këtë periudhë. Materiali ka ardhur dhe nga drejtori i DBF 

është raportuar për shumat e paguara për punët që janë kryer edhe për mjetet buxhetore që janë në 

dispozicion. A dinë ndokush këtu të më tregoj se pasi është pranuar raporti financiar janar-shtator 

2019, si është tani gjendja financiare në Komunë, konkretisht sa i kanë borxh Komunës, dhe sa ka 

Komuna borxhe ndaj Kompanive e që nuk është cekur në këtë raport, pra këtë pyetje e kam për 

drejtorin e DBF, si dhe sa është borxhi i debitorëve ndaj Komunës, nuk është me rëndësi a është 

inkasuar apo jo, por sa është borxhi qytetarë dhe komercial ndaj këtij institucioni, si dhe sa janë 

borxhe institucionale ndaj të tjerëve, kjo fillimisht, e që mendoj se në këtë raport nuk është qartësuar 

dhe nuk besoj se janë në dijeni as drejtorët tjerë, as ne këshilltarët por as Kryesuesi i Kuvendit, 
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shembull, nga një takim me Auditorin e Përgjithshëm ku të pranishëm ishim ne, drejtorët dhe 

Nënkryetari i Komunës, ka dal që në vitin 2018 qysh nga 1 janari deri më 31 dhjetor, nga 139 prona 

publike vetëm për 27 prej tyre kanë paguar qiranë, do të thotë 112 perona të cilëve ju është dhënë 

pronë publike në shfrytëzim me qira dhe kanë kontratë, asnjë centë nuk kanë paguar qiranë sipas 

kontratës, kjo situatë ndoshta për dikë nuk është asgjë, por për Komunën e Podujevës do të thotë 

shumë, madje po të ishte e kundërta, do të ishte shumë e lëre më për 127 prona nuk ka pagesa të 

qirasë, dhe kësaj gjendje nuk mund t’i jap përgjigje askush, prandaj mua më intereson sa është 

borxhi ndaj Komunës dhe kush janë këta 112 persona “politik’ që shfrytëzojnë pronat publike dhe 

nuk paguajnë qiranë në bazë të kontratës së nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe debitorit 

përkatës, pra kërkoj përgjigje për këtë. 

I kemi 53,000.oo€ të paguara në bazë të vendimeve gjyqësore, në mënyrë të dhunshme, si pasoj e 

mos pagesës së borxheve të Komunës ndaj të tjerëve, madje nga kjo shumë, 3,700.oo€ apo 7% janë 

gjobë Komunës, ku vetëm në një rast 4,000.oo€ janë marrë në këtë formë për shkak të paaftësisë së 

njeriut kompetent (fjala është për dy kontrata për të cilat më mirë është në dijeni Drejtori z.Isuf 

Latifi). Mandej kemi diskutuar edhe për rreth 50,000.oo€ të kompanisë Nera Med, për furnizimin me 

dy autoambulanca në vitin 2018, çështje të cilën do ta ngrisë edhe kur të jetë prezent Drejtori i 

DSHMS që paska lëshuar mbledhjen tani, i cili 40 ditë nuk ka sjellë liferimin e autoambulancave, 

kurse arsyetimi i Nënkryetarit ishte se furnitori ka pasë probleme në Doganë, kurse nëse ndokush 

mundet të më thotë që ndonjë pikë doganore ka qenë e bllokuar në vitin 2018, do të arsyetoja edhe 

unë atë furnitor, mirëpo sa jam në dijeni doganat e Kosovës kanë funksionuar dhe të gjitha pikat 

kanë qenë të hapura, por 40 ditë është vonuar liferomi i kontratave dhe nuk është ekzekutuar pasuesi 

i penalltive për mos kryerje të obligimeve kontraktuale, ndërsa në anën tjetër kur ekzekutohet nga 

gjykata 3,700,oo€ është dashtë t’i jepen atij furnitori, kjo do të thotë, nëse furnitori ose operatori 

ekonomik nuk e kryen punën nuk pëson asgjë nga Komuna, kurse për ndonjë lëshim, Komuna pastaj 

i jep mjete buxhetore atij furnitori ose operatori. 

Çështja tjetër, për renovimin e QKMF-së, ekzistojnë 3 kontrata dhe atë, (renovim situacioni 1; 

renovim situacioni 2; dhe renovim situacioni 3) me kompaninë Tribunë, dhe kemi 60,000.oo€ pagesa 

në tri situacione, 19,000.oo€ ; 21,000.oo€; dhe 20.574.oo€.  Prandaj nuk kemi vetëm Nera Med që i 

kryen të gjitha obligimet e shëndetësisë. Nuk është edhe papërgjegjësi që nuk është sjellë plani i 

prokurimit nga zotëria përkatës, por është përgjegjësi më së shumti e Grupit të LDK-së sepse 

fillimisht Kryetari nuk e ka respektuar subjektin e vetë ngase vet ky subjekt ka thënë që plani i 

prokurimit të sjellët në KPF që t’i dimë projeksionet prioritare, me i nda mjetet buxhetore dhe mos të 

mbesin borxhe, kështu që me shumicë të votave po lejoni vetë kështu, ne nuk po kemi fuqi me vota 

të vendosim ndryshe sepse nuk do të ndodhte kështu, do të ndërpriteshin. 

Jemi në muajin nëntor dhe 6,701,304.oo€ buxhet për investime kapitale, kurse janë vetëm 

2,960,000.oo€ të shpenzuara, kurse tani kanë mbetur edhe 2 muaj dhe atë në sezone dimërore ku 

gjysma e projeksioneve të filluara pa plan kanë pengesa ngase reagojnë edhe qytetarët sikurse që 

ishte rruga e re nga Xhamia për të cilën është bërë shkelje juridike dhe tani mbetet që gjendja e 

suficidit do të jetë i njëjtë me atë të vitit 2018, ndërsa gjendja është marramendëse dhe nevojat e 

qytetarëve janë shumë të mëdha.  

Do të thotë, këto janë disa çështje që unë i ngrita dhe kërkova një përgjigje nga drejtori i DBF, e 

përsëris, sa është borxhi qytetarë ndaj Komunës dhe sa është borxhi i Komunës ndaj qytetarëve dhe 

operatorëve ekonomik, besoj që drejtori në fjalë ka shifra dhe e dinë, sepse në qoftë se prona e 

Komunës është dhënë në shfrytëzim me qira duhet të dini sa janë paguar qiratë dhe sa janë pa 

paguar, prandaj e ceka numrin e pronave që komuna ka dhënë në shfrytëzim dhe numrin e atyre që 

paguajnë dhe që nuk paguajnë qiranë, gjë për të cilën duhet të jap përgjigje ndoshta edhe drejtori 
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z.Abaz Llugaliu i cili udhëheqë një Drejtori e cila menaxhon me pronat e Komunës, e them këtë 

ngase ne si kuvend duhet ta dimë kush janë ata 112 persona të cilët në vitin 2018 nuk kanë paguar 

asnjë cent qiranë, kurse në vitin 2019 nuk kam informata ende për një gjë të tillë.  

Pra, në bazë të raportit financiar, unë si këshilltarë i Kuvendit dëshiroj të dijë në detaje për inkasimet 

e mjeteve nga qiraja, shumën e borxheve të Komunës ndaj kompanive dhe borxhet ndaj Komunës, 

punët e kryera, mjetet e shpenzuara, e jo të kryhen punë pa prioritete e pastaj të kërkohen mjetet 

financiar tjetër kah për mbulimin e atyre punëve.  Unë ju them se Komuna është në krizë financiar, 

gjithherë jemi në deficid financiar, 300,000.oo€ nga të hyrat vetanake janë rialokuar me shumicë të 

votave politike, këtu në Kuvend, në këtë vit për të kryer borxhe, dhe nuk janë shpërndarë ato mjetet  

në vitit 2018 bujqve, agronomëve, shëndetësisë, arsimit apo kudo që do të paraqite nevoja, e jo 

sikurse që drejtori i Drejtorisë së arsimit i cili menaxhon me mbi 50 shkolla dhe nuk një kositëse të 

barit apo një xhoker për nevojat e pastrimit nga punëtori teknik i shkollës, por që pothuajse qe 8 vite 

që jam në Kuvend buxheti për shkollat ndahet vetëm nga 213,000.oo€, drejtor i cili vetëm sjellë 

buxhet blanko këtu në Kuvend sepse nuk dinë se si të siguroj mjetet teknike por as kushte për 

mësimdhënës dhe nxënës sepse nuk dinë si ti respektoj edhe mësimdhënësit, ngase nuk i dinë detyrat 

e veta, kurse insiston ta kaloj këtë buxhet për shpenzime të vetat, duhet të më tregoj sa ka borxhe në 

mënyrë që të jemi konstruktiv në debate. Edhe njëherë lus drejtorin e DBF të na tregoj borxhet e 

dyanshme, nëse është në dijeni, nëse jo nuk kemi çfarë të debatojmë më tutje.  

z.Isuf Latifi, drejtor i DBF, theksoi, po mundohem të jap sqarime, raporti është nëntëmujor dhe 

përmban shpenzimet dhe të hyrat e Komunës krahasuar me planin e vitit 2019, çështje të cilat janë të 

cekura edhe në vetë raportin sipas kategorive ekonomike, do të thotë ne kemi treguar vetëm sa janë 

planifikime dhe sa janë shpenzime nëpër kategori të ndryshme, ndërsa për kode ekonomike për 

secilin shpenzim kemi bërë edhe krahasimin me vitin e kaluar, kurse në fund të vitit bëhet prerja e 

gjendjes financiare, përkatësisht sa ka Komuna borxhe dhe sa i kanë Komunës borxhe. Andaj çka të 

them për shifra mund të jem gabim sepse nuk e kam shprehi të flas pa pasur dokumente para vetës, 

mirëpo gjendja e borxheve ndaj Komunës për çdo ditë ndryshon, madje deri sa ne jemi këtu në 

seancë ka qytetarë që janë duke paguar obligime.  

Sa i përket situacioneve dhe pagesave që u ceken për QKMF, është një operator ekonomik dhe një 

kontratë e cila është lidhë për renovimin e objekteve shëndetësore, kontratë e cila mund të përmbaj 

pagesa sipas situacioneve, pra deri tani ai operator mund të jetë paguar tri herë, për punë të kryera 

sipas situacioneve, por që ne kemi cekë në raport si situacion e që operatori ka obligime kotraktuale 

të kryej punë sipas situacioneve, kurse pagesat bëhet për punët e kryera që nënkupton se mund të 

ketë edhe pagesa të tjera sipas raportit nga organi mbikëqyrës, dua të them se ai operator ka fituar në 

tender dhe është duke vazhdua me punime.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, jemi duke diskutuar për raportin janar - shtator 2019, kurse vitit 2018 

ka përfunduar qe 8 muaj, po ta marrim me periudhën raportuese. Çështja për të cilën unë diskutova 

ka të bëjë me vitin e kaluar, ju si drejtor i DBF dhe z.Abaz Llugaliu si drejtor i DPKGJ, 139 prona 

komunale janë të dhëna me qira për të cilat Kryetari i Komunës ka nënshkruar kontratë, nga të cilat 

27 kanë paguar qiranë, kurse 112 prej tyre nuk kanë paguar asnjë cent fare, ndërsa pyetja ishte 

shumë konkrete, tregona kush prej atyre ka paguar tani në vitin 2019, apo janë duke vazhduar ende 

ashtu.  Kjo i bie që në vitin 2019 ka vazhduar e njëjta gjendje dhe nuk është marrë askush me atë, as 

Ju drejtor i DBF as drejtori i DPKGJ. Pastaj nëse e dini kush janë ata persona që nuk paguajnë qiranë 

Komunës, unë pajtohem, apo na njoftoni cili është ai persona që i është shkëputur kontrata dhe cili 

është ai që i është vazhduar. Por tani Kryetari nuk është këtu, Nënkryetari jo, drejtorët nuk dinë të 

japin përgjigje, andaj unë tani nuk mund t’iu kërkoj llogari gazetarëve, qytetarëve apo zyrtarëve të 
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thjeshtë, madje në një formë i nderuar Kryesues i Kuvendit nuk di me kë jemi duke debatuar si dhe 

jam i bindur që edhe ju si Kryesues i keni të paqarta këto gjëra edhe pse je nga ky subjekt politik. 

Sërish po i drejtohem ndokujt kush mund të më jap përgjigje, me theks drejtorit të DPKGJ, kush 

menaxhon me pronat publike, a jeni në dijeni sa është borxhi ndaj Komunës nga pronat publike të 

dhëna me qira, sa kontrata i keni shkëputur, sa janë në penallti, sa janë në proces gjyqësor, sa borxhe 

i ke inkasuar, pastaj përse komisioni për dhënien e pronave në shfrytëzim nuk është duke 

funksionuar, madje anëtari nga radhët e subjektit PDK ka lëshuar atë komision, kurse ata të tjerët 

nuk di a shkojnë në mbledhje të atij komisioni ndonjëherë apo jo, prandaj kjo është papërgjegjësi 

totale dhe nuk është në rregull të vazhdoj kështu, ndoshta por të emëroheshin drejtorë tjerë do të 

ishin më të përgjegjshëm të paktën, kurse nga këta ka të atillë që madje pretojnë edhe të rrinë ulur 

këtu sepse nuk kanë qenë fare të zgjedhur por vetëm me një vendim janë emëruar drejtor, kurse ne si 

asamble jemi ata që jemi futur në garë – kuti të votimit nga qytetarët e jo si është ardh drejtor 

shembull ai i DPUMM,  ndërsa po këta drejtor sjellin dokument të cilat doemos duhet të kalojnë në 

Kuvend sepse përndryshe nuk do të vinin në Kuvend fare, prandaj nëse keni sjellë dokumente për 

shqyrtim dhe miratim në Kuvend ju z.Hamdi Jaha me që po reagoni nga vendi, duhet të jepni 

përgjigje në pyetjet tona, kurse drejtori i DBF dhe ai i DPKGJ nuk po japin përgjigje në pyetjet që 

shtrova, sa janë borxhet e Komunës, dhe sa i kanë Komunës borxhe, me theks për qiratë nga dhënia 

e pronave në shfrytëzim.  

z.Isuf Latifi, drejtor i DBF, sinqerisht po i përgjigjem këshilltarit parafolës, pjesa dërmuese atyre 

personave që ju i cekni me numra, të cilët kanë marrë pronë publike në shfrytëzim me qira, janë 

persona të cilët shfrytëzojnë tregun e qytetit, qoftë tezgat qoftë lokalet, dhe pothuajse rreth 95% e 

tyre nuk kanë paguar obligimet ndaj Komunës. Të gjithë ata shfrytëzues, bashkërisht me kolegët 

tjerët i kemi thirr në takim këtu në këtë sallë dhe iu kemi sqaruar në detaje për obligimet që kanë 

ndaj shtetit, gjithnjë duke marrë për bazë edhe kontratën. Gjithë ata persona janë biznesmen të 

Komunës së Podujevës dhe i takojnë grupeve të ndryshme politike apo fare nuk janë në subjekte 

politike, andaj kur një biznesmen e thotë drejtpërdrejt në takim, beso drejtor që për dy javë ditë vie 

në lokal dhe asnjë cent nuk bëjë qarkullim por me shpresën që ndoshta do të ketë diçka, ndërsa unë 

decidiv i kam thënë, nëse ti shkon për 15 ditë apo 2-3 muaj në atë lokal dhe ka një gjendje të tillë, të 

lutem tërhiqu sepse je duke i krijuar vetit shpenzime dhe obligime të përditshme, të paktën ke 

shpenzime ditore për transport dhe ushqim, e që sërish përgjigja ishte, dal në lokal me shpresën që 

ndoshta do të rregullohet diçka, gjë e cila mund të them se është paksa rrëqethëse.   

Ne si Komunës iu kemi dërguar atyre personave vërejtjet e fundit, dhe iu kemi bërë edhe propozime, 

ku disa prej tyre kanë lëshuar lokalet dhe jemi në proces të rirregullimit, mirëpo nuk jemi që ata 

persona të heqim të gjithë nga aty dhe ndoshta në formë të dhunshme ti dërgojmë në shtëpi, për 

shkak sikurse që shpresojnë ata persona edhe ne jemi duke shpresuar që ajo gjendje do të 

rregullohet, sepse fundja janë bashkëqytetarë tanë dhe secili prej neve këtu mund ta njohë ndonjë 

prej atyre dhe mund të njoftohet për gjendje e tyre, e që ndoshta ka të atillë që ndoshta nuk janë në 

gjendje që shpenzimet ditore të tyre ti realizojnë, e aq më pak pastaj të paguajnë qiranë, kurse sa i 

përket arsyeshmërisë, edhe unë e them se jo nuk ka arsye dhe në momentin që nuk kryhen obligimet 

kontraktuale ndoshta ne duhet të ndërmarrim masa, por që ne po mendojmë se ata janë bashkëqytetar 

tanë dhe duhet të kemi mirëkuptim, ndërsa borxhet e krijuara. 

Asnjë prej atyre borxheve nuk shlyhen dhe për të njëjtat brenda 1 ose 2 dite mund t’ju sjellë gjendjen 

faktike sa janë deri tani, qoftë nga qiraja, qoftë nga tatimi në pronë, qoftë nga taksa në firmë, madje 

me emër e mbiemër, ndërsa sa i përket borxheve të Komunës unë e ceka edhe më parë kur ishte fjala 

tek propozimi për rialokim, kemi borxhe në vlerë rreth 402.000.oo€, ku një pjesë e tyre janë 

obligime kontraktuale që është dashtë të plotësohen me rialokim të një pjese të buxhetit në mënyrë 
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që suficidi në fund të vitit të jetë sa më i vogël si dhe obligimet ndaj operatorëve ekonomik të jenë sa 

më të vogla. Pra në fund të vitit bëhet prerja buxhetore për një vit fiskal, por për momentin ne e 

rregulluam me rialokim, borxhin ndaj operatorëve ekonomik, dhe tani po jua them se të gjitha ato 

projekte ku ka rialokim të mjeteve buxhetore janë projekte proiritare të vitit 2019, prandaj edhe ka 

rialokim në ato projekte, kështu që ato mund t’i konsiderojmë si borxhe e që me këtë rialokim do të 

rregullohen dhe në fund të vitit nuk do të ketë më borxhe ndaj operatorëve ekonomik., prandaj është 

përgjegjësi edhe e jona por edhe juaja si Kuvend që të shohim realisht për çka bëhet rialokimi dhe a 

është e nevojshme të bëhet rialokim i buxhetit. 

Prandaj i nderuar zotëri Llapashtica, kjo është ajo që ti po kërkon, por nuk qëndron ajo që e cekët se 

po mundoheni t’i ikni kësaj teme, madje besoj se drejtori i DPKGJ i ka edhe më në detaje këto të 

dhëna, por unë në aspektin financiar jua siguroj sa herë që dëshiron ti.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, sa i përket borxhit nga tezgat që mbajnë në qytet unë e di kush i mban 

ato, e di edhe si i keni ndarë, e di edhe si ka qenë kërkesa e tyre për ti marrë ato lokale dhe tezga.  

Atë që e ceka unë nuk bëhet fjalë vetëm për tezgat e qytetit, madje më së paku këtu dikujt i intereson 

ta di se si keni planifikuar që ata qytetarë ti largoni nga ish tregu dhe ti dërgoni diku tjetër sepse 

atyre dikund një vend duhet t’ju bëni, sepse janë punë të kryetarit ku destinin tregjet (atë të kafshëve, 

të druve, të gjelbër etj) kurse qytetarët orientohen kur kanë nevojë aty ku janë tregjet, andaj nuk 

është problemi ajo çfarë drejtori i DBF e tha paraprakisht, dhe nuk jemi duke diskutuar vetëm për 

tezgat e qytetit sepse ata shfrytëzues i kanë borxhet më të vogla ndaj Komunës sepse shuma e qirasë 

është më e vogla.  Pyetje konkrete kam për drejtorin e DBF, sa keni pas borxhin për ish hotel Llapin 

për 12 vite me radhë për të cilin kur është mbërri borxhi shumë i lartë ndaj Komunës nga 

shfrytëzuesi që ka qenë, në këtë Kuvend keni thënë ju drejtor, atij personi i është shkëput kontrata, 

pastaj i keni dhënë sërish nipit të atij pronari, po ashtu me qira, tani unë po e pyes drejtorin z.Abaz 

Llugaliu, kontrata për ish hotel Llapin që është lidhë me nipin e ish shfrytëzuesit paraprak, a janë 

zero zero qiratë, madje shkoni merrni listën dhe prezantona këtu dhe dokumentona gjendjen faktike 

a ka paguar nipi atij personi qiranë apo ka vazhduar rrugën e agjës së tij për të mos paguar asnjë cent 

qira.  Prandaj nuk është gjendja ashtu siç po thoni ju drejtor i DBF, dhe pse nuk jeni ju fajtori sepse 

nuk lidhë kontratë ti por paraqet raportin financiar, pastaj nuk menaxhon me prona por po ju 

drejtohem sepse sponzorizues i raportit jeni ju drejtor, nuk po dëshiroj të lëshohem më në detaje por 

mora fjalës sepse ti the që drejtori i DPKGJ i dinë të gjitha andaj keni mund të thoni më herët nuk di 

unë por drejtori në fjalë i din këto. Pra kërkova përgjigje që nuk mu dha, tani po kërkoj edhe diçka 

tjetër që ishte kontrata për ish hotel Llapin e lidhur me nipin e ish shfrytëzuesit paraprak, pronë e cila 

është dhënë shumë më lirë se sa lokali i ish Bankës prej 72m
2  

kurse ish hotel Llapi me 1800m
2
, që të 

dyja në qendër të qytetit, por është qëndrim i juaji, megjithatë kërkoj faturat ose borxhet e dy 

shfrytëzuesve të fundit, apo edhe personi tjetër që ka qenë kandidat i juaji për asamble në zgjedhjet e 

vitit 2013, a ju ka paguar qiranë për bilbordet, e që sërish në vitin 2018 në raportin e Auditorit 

figuron që hapësirat publike shfrytëzohen por që ende nuk është kryer borxhi, e them këtë sepse 

fundja ato mjete menaxhohen nga ti drejtor i DPKGJ dhe thoni se po kryej punë, e jo si pushtetar të 

thoni shikoni kush jam unë dhe çka bëjë unë.  

 z.Abaz Llugaliu, drejtor i Drejtorisë së Pronës Kadastrit dhe Gjeodezisë – DPKGJ, theksoi, 

materialin e kërkuar kohë më parë i kam dërguar në e-mail këshilltarit zotëri Llapashtica, por nuk di 

a e ka parë dhe analizuar. Sa i përket ish hotel Llapit, siç e ceku parafolësi “nipi” unë vetëm e di që 

rasti është dërguar në procedurë përmbarimore për borxhe dhe është fakt që ka borxh ndaj Komunës, 

tani nuk e kam shumën sa ka borxh, mirëpo kontrata është ndërprerë dhe ka kaluar në procedurë 

përmbarimore.  Mbi 25 shfrytëzues me qira të pronës komunale janë në procedurë përmbarimore dhe 

gjyqësore ku shumicës prej tyre iu është shkëputur kontrata, andaj ashtu siç e ceku drejtori i DBF 
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z.Isuf Latifi, shumica prej borxhlinjve janë nga lokalet dhe tezgat e tregut të qytetit të cilët, besoj që 

jeni në dijeni shumë mirë, që të njëjtit janë ardhur përmes një komisioni miks, Ekzekutiv-Kuvend-

tregtarë, në kohën kur janë zhvendosur në tregun e ri. Me komisionin e ri të Kuvendit për dhënien e 

prsonave të Komunës, para disa ditëve janë proceduar rreth 13 lokale të cilat janë pa kontrata dhe të 

pa shfrytëzuara, por nuk janë paraqitur asnjë kërkues për të marrë prona me qira sepse edhe ata që 

kanë marrë ato lokale në shfrytëzim në një mënyrë ju ka mbet në dorë ku shumica prej tyre janë të 

mbyllura sepse nuk ka llogari të paguajnë qiranë prej 3€ për m
2
, çmim të cilin e kemi vënë ne, e që 

një lokal me 30m
2
 afërsisht 100€ qira mujore nuk e merr askush atje sepse me një qira afërsisht të 

njëjtë gjenë lokal më në qendër të qytetit, kështu që ju ka mbet në dorë dhe vetëm janë duke krijuar 

borxhe të panumërta. Ne vazhdimisht ju kemi bërë kërkesa / njoftime por që edhe ata vet pothuajse 

janë për tu hequr nga ato lokale sepse nuk janë duke krijuar kurrfarë të ardhurash, mirëpo ne 

domosdo duhet ta gjejmë një zgjidhje, ose ta ulim qiranë ose të ndërmarrim diçka sepse siç e ceka 

me 3€ për m
2
 të qirasë për 13 lokale asnjë ofertues nuk është paraqitur në Komisionin për dhënien e 

pronave komunale në shfrytëzim. Sa i përket asaj që u tha se më lirë është dhënë ish hotel Llapi se sa 

lokali i ish bankës në qendër të qytetit, ajo është ofertë publike ku fillon nga çmimi fillestar, gjë të 

cilën e dinë edhe vet këshilltari Llapashtica sepse ka qenë anëtar komisionit në mandatin e kaluar. 

z.Rafet Llapashtica, theksoi, nga vendi i drejtohet, drejtorit të DPKGJ, qe dy vite e mban atë lëndë 

kurse tani keni dërguar në përmbarim. Unë qysh me kohë ju kam thënë mos ia lësho nipit të ish 

shfrytëzuesit të ish hotel Llapit dhe kërkoj të publikohen procesverbalet nga ato takime qoftë të 

komisionit qoftë këtu në Kuvend, duke arsyetuar që agja i atij personi nuk ju ka paguar asnjë cent 

qira, kurse kontrata nuk e thot ashtu.    

z.Abaz Llugaliu, drejtor i DPKGJ, vazhdon, përgjegjësia është individuale dhe askujt nuk mund t’i 

thuash ta zëmë, ti nuk mund ta marrësh pronën në shfrytëzim sepse agja yt ka mbet borxh Komunës, 

ligji nuk e lejon një gjë tillë, është konkurrenca ajo që e përcakton përfituesin dhe çmimin e ofruar 

në bazë të një ftese publike    

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka këshilltarë tjerë të lajmëruar për të 

marrë fjalën rreth raportit financiar janar – shtator 2019, e konstatoj të përfunduar këtë pikë, dhe 

kalojmë në pikën e radhës.   

 

 

7. Informatë e përgjithshme e Drejtorisë së Administratës, për Sektorin e Gjendjes 

Civile - Podujevë për periudhën janar - shtator 2019 

 

z.Gëzim Namani, drejtor i Drejtorisë së Administratës – DA, e paraqiti në pika të shkurtra 

informatën në fjalë, ndër të tjera theksoi, ashtu siç është planifikuar me planin e punës së Kuvendit 

për vitin 2019, kemi përgatitur këtë informatë e cila është proceduar me kohë së bashku me 

dokumentacionet tjera, prandaj me qëllim që mos t’ju marrë kohë dhe t’ju lexoj këtë informatë, presë 

komentet, sugjerimet apo pyetjet e juaja, të cilat do të jenë të mirëseardhura.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, dëshiroj të paraqesë pyetje rreth objektit të ofiqarisë në fshatin 

Herticë, objekt të cilin e kam vizituar dhe kam marrë informata se ai objekt është ndërtuar rreth 

viteve 2005 – 2007, andaj përse është mbyllur dhe përse qëndron ashtu ai objekt i demoluar në atë 

gjendje. Drejtori i Drejtorisë së Administratës është i ri dhe nuk ka qenë në atë kohë kur ai objekt 

është mbyllur, e që konsideroj se ai drejtor që e ka mbyllur atë objekt ka bërë keq sepse për më 

shumë ka qenë donacion nga organizatë ndërkombëtare.  Konsideroj se për hir të qytetarëve ai objekt 

është mirë të rinovohet dhe të funksionalizohet sepse ata qytetarë të gjitha dokumentet e gjendje 

civile po u dashke të nxjerrin këtu në Podujevë, pavarësisht që i kamë parasysh vështirësitë 
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buxhetore dhe çështjet tjera, por në një të ardhme të afërt, ose në vitin e ardhshëm të gjenden 

mundësi që ai objekt të rinovohet dhe të funksionalizohet, besoj se shuma nuk do të jetë e lartë, rreth 

6,000.oo€, por edhe aspekti tjetër është që i shërben punësimit, pra kjo ishte vetëm si kërkesë, jo për 

të më jap sqarime apo përgjigje rreth atij objekti,  përndryshe informata është sjellë ashtu siç është 

paraparë me planë të punës dhe nuk kam diçka tjetër rreth kësaj informate.   

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, besoj se drejtori i Drejtorisë së Administratës e 

dëgjoj atë që parafolësi e ceku, andaj është mirë të shikohet kjo çështje nëse ekziston arsyeja dhe 

mundësia buxhetore që ai objekt të rinovohet dhe të futet në funksion për shkak të shërbimeve të 

qytetarëve që të jenë sa më afër. Andaj nëse nuk ka t lajmëruar këshilltarë tjerë për të marrë fjalën 

rreth kësaj pike të rendit të ditës, kalojmë në pikën e radhës.  

 

 

8. Të ndryshme 

 

z.Arbër Blaku, theksoi, rreth listës së pagave ka diçka jo në rregull sepse ne qysh në fillim të 

mbledhjes nënshkruam listën për 100 €, kurse tani posa na u konfirmua përmes telefonit se paga do 

të jetë e rregullt, andaj si të veprojmë tani kur ne nënshkruam për pagë 100€, kurse paga del e 

rregullt, mbi 200€,  përse të sjellën dokumente për nënshkrim për një pagë që nuk e kemi marrë ende 

dhe të nënshkruajmë listë me një shumë tjetër kur realisht shuma është ndryshe më e madhe. Nëse 

kjo paraqet problem unë e tërheq nënshkrimin tim.  

znj.Doruntina Hasani, theksoi, kam dy pyetje, 1-për drejtorin e Drejtorisë së Arsimit, meqë kam 

pasur kërkesa prej disa prindërve të fshatit Kërpimeh ku një mësuese ka shkuar në pushim të lindjes 

dhe për rreth dy javë nuk ka pasur fare mësuese për një klasë të caktuar, andaj meqë ajo mësuese ka 

pasur pushimin e paracaktuar, përse nuk është ndërmarrë masa që ata nxënës të mos mbesin pa 

mësim.  

Pyetja 2-ka të bëjë me qentë endacak që po sillen nëpër qendër të Podujevës, çështje për të cilën 

besoj që nuk është dashtë të priten ankesa dhe reagime sepse po shihen nga secili çdo herë, prandaj 

kur jemi në dijeni se jemi duke shkuar në sezonën e cila është e ftohtë, për shkak edhe të ushqimit 

munde të bëhen edhe më agresiv.  

znj.Lirika Maliqi, theksoi, pyetje për Drejtorinë e PUMM, banorët e fshatit Llapashticë e Poshtme, 

konkretisht Lagja Jaha (Jahovit), kërkojnë ta dijnë se kur do të asfaltohet rruga e lagjes së tyre meqë 

po bëhen dy vite që projekti është bërë me vetëfinancimin e atyre banorëve. 

Po ashtu në fshatin Majac tek Lagja Maloku, a ka plan për asfaltimin e rrugës së tyre meqë është në 

gjendje shumë të keqe.  

z.Hamdi Jaha, drejtor i DPUMM, përgjigje parafolëses, theksoi, konsideroj se problemi qëndron që 

buxhetin për vitin 2020 nuk e keni votuar dhe nuk e keni shikuar fare sepse edhe për fshatin Majac 

edhe për Llapashticë të Poshtme janë projektet e parapara për vitin 2020, kështu që në prioritete janë 

edhe Lagja Maloku edhe Lagja Jahovit, por ka mbetur edhe njëherë të shikohen më në detaje ato 

projekte.  

z.Patriot Rudari, theksoi, kam dy çështje për ti paraqitur, 1-edhe pse drejtori i DSHMS nuk është 

prezent këtu, ne vitin e kaluar kemi thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme për gjendjen në 

shëndetësi, sidomos për emergjencën e që ishte përmirësuar gjendja paska, por në kohën e fundit 

pacientët në ndërrimin e natës janë duke pritur deri në një orë ose më shumë, kjo si rezultat i 

mjekëve të rinj të cilët në atë mbledhje që kemi pasë kemi thënë se pacientëve ju merret nga 1€ por 

nuk iu jepen fatura, kurse tani meqë janë punësuar mjek të rinj, të gjithë pacientëve po iu thoshin 

shkoni më poshtë në objektin tjetër ku është vetëm një mjek, kurse në emergjencë janë dy mjek.  
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Unë realisht më rastësisi të merrem paksa me at mjek por ata në një formë aq të fortë ishin sa që nuk 

po donin të dëgjojnë fare, madje iu tregova se jam këshilltarë i Kuvendit, më thanë se nuk na 

intereson neve çka je ti, përgjigja ime ishte sërish që, unë e monitoroj edhe Kryetarin e Komunës si 

po punon e lëre më juve, por sërish më than se ne kemi drejtorin dhe vetëm me atë merremi, 

konkretisht ishte mjeku me emrin Remzi Ademi, çështje për të cilën kamë folur edhe me Drejtorin e 

QKMF-së dhe kam paraqitur edhe ankesë, mirëpo do të doja nga Komuna që ata mjek të cilët 

dëshirojnë më pak pacientë, t’i dërgojnë nëpër fshatra e jo të lihen në qendër sepse numri i 

pacientëve është shumë më i madh dhe mos të ndodh të presin nga 1ose 2 orë. 

Çështja tjetër, diçka me zyrtarin që merret me punë të Kuvendit i kemi disa mos marrëveshje rreth 

mbajtjes së seancave, përkatësisht kompensimit për seancat e këtij viti sepse mbahen 12 seanca 

kurse mëditjet janë vetëm 11, kështu që diçka nuk është në rregull, por që unë them se ne këshilltarët 

jemi minus një mëditje.  

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, përgjigje parafolësit rreth mëditjeve, çështje të tilla 

janë të evidentuara në listën e pagesave dhe kjo mund të deshifrohet shumë lehtë, andaj nuk e besoj 

që mund të ketë ndonjë mos marrëveshje, përndryshe sa seanca të mbahen aq paguhen, por jo më 

shumë se 12 brenda vitit ashtu siç është e përcaktuar me ligj dhe akte nënligjore.  

z.Blerim Maqastena, theksoi, pyetje për drejtorin e drejtorisë së administratës, ku kanë ngecë 

punimet për objektin e ri të Komunës.  

z.Gëzim Namani, drejtor i DA, përgjigje parafolësit, është e vërtetë se janë stërgjatë punimet në atë 

objekt, por ashtu siç jeni në dijeni edhe ju është objekt i cili është ndërtuar dhe vazhdon të ndërtohet 

si donacion nga Komisioni Europian, dhe ne si Komunë jemi vetëm përfitues të donacionit.  

Jo më larg se të dielën kam qëndruar gjithë ditën në objekt dhe problemi ose ngecja më e madhe 

është tek klimatizimi/ngrohja e objektit e cila është duke mos funksionuar si duhet, edhe pas 

problemeve mekanike që janë rregulluar tani më, por prapëseprapë nuk është mirë, mirëpo qysh dje 

kam kontaktuar dhe më është premtuar se brenda javës do të sjellën specialistë të fushës, me theks 

sida programer në mënyrë që të programohen programet ashtu siç duhet. 

Ne Komuna e Podujevës kemi kryer gjitha obligimet tona, inventarizimin dhe çështje tjera që na 

takojnë, mirëpo sa i përket punimeve dhe kontratës ne nuk kemi asgjë të bëjmë sepse kontrata është 

nënshkruar nga Komisioni Europian me një kompani nga Tirana. Pavarësisht kësaj ne jemi duke 

bërë presion maksimal edhe pse nuk jemi palë kontraktuese, kështu që ka telashe sa i përket 

klimatizimit/nxemjes, me shpresën që shumë shpejt do të rregullohet dhe do të vendosemi në 

objektin e ri.  

z.Mehemet Gashi, theksoi, më nxitën të marr fjalën këshilltarët z.Arbër Blaku dhe z.Patriot Rudari, 

rreth çështjes së pagave apo mëditjeve e që ndoshta ndokujt i duket si jo në rregull për vete mirëpo 

dëshiroj t’ju informoj këshilltarëve se në bazë të përvojës që kam. Nuk ka pagë për këshilltarët por 

është një kompensim mujor në shumë 100€ bruto, u mbajt apo nuk u mbajt mbledhje, pastaj është 

mëditja në shumë 125€ për mbledhje të Kuvendit dhe 50€ për Komitete, e rregulluar me një 

Udhëzim Administrativ të vitit 2008. Brenda vitit buxhetit ndahet për 12 mbledhje, në bazë të ligjit 

Kuvendi i Komunës ka për obligim të mbajte të paktën 10 mbledhje, por pagesa mund të bëhet 

vetëm për 12 mbledhje, jo më shumë. Në muajin e kaluar nuk kemi marrë mëditje sepse ka qenë 

muaji gusht dhe nuk ka pasë mbledhje, tani sërish erdhi e njëjta gjendje, kurse sa jam në dijeni 

shumica e këshilltarëve këtu janë pa paga dhe të vetmen të hyrë e kanë këtë të Kuvendit, kurse 

obligimet, shembull, të rrymës duhet të kryhen dhe nuk mund t’i thuash atyre që në muajin tjetër ta 

paguaj rrymën retroaktiv, kështu që ndryshimi sërish po marrë shembull, deri me 10 të çdo muaji 

është afati për t’i dërguar në Ministrinë e Financave, andaj të keni kujdes sepse shumë prej anëtarëve 

të kuvendit e kanë të vetmen pagë këtë të Kuvendit, dhe fundja është e drejtë ligjore dhe na takon, 
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prandaj a më mirë ti marrin këta që kanë nevojë apo të shkojnë suficid, kështu që mos të ndodh më 

do t’ju lusja. 

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, mendoj se është vërejtje me vend kjo e parafolësit, 

por ju njoftoj se ne i kemi proceduar me kohë dhe ashtu siç duhet nga zyrat përkatëse që menaxhojnë 

me këto çështje.  

z.Arbër Blaku, theksoi, i nderuar Kryesues në bashkëpunim edhe Grupet tjera të Kuvendit erdhën 

në përfundim që duke marrë për bazë vitin e kaluar që kemi pasur një udhëtim zyrtar për hartimin e 

planit të punës së Kuvendit, andaj sa jam në dijeni edhe në këtë vit ka të planifikuar diçka në këtë 

drejtim, nëse ka diçka të tillë edhe në këtë vite propozoj që të formohet një komision prej Kuvendit 

për organizimin dhe përzgjedhjen e operatorit përkatës, në mënyrë që të mos ndodhin pakënaqësi si 

në vitin e kaluar rreth akomodimit dhe çështjeve tjera.   

z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, theksoi, përgjigje parafolësit, jam interesuar për çështjen e 

ngritur por jam informuar se për këtë vit nuk kemi mjete buxhetore për udhëtime zyrtare ngase janë 

destinuar për blerjen e llaptopëve për një pjesë të këshilltarëve të Kuvendit që nuk janë pajisur me 

llaptop për punë dhe detyra të Kuvendit.    

 

 

Meqë nuk pati të lajmëruar tjerë për të marrë fjalën, Kryesuesi i Kuvendit e konstatoi mbledhjen 

të përfunduar. 
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