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                        Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 
       Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Procesverbal i mbajtur më 29 prill 2022 në mbledhjen e IX-të (nëntë), të Kuvendit të Komunës 

së Podujevës, mandati i VII.  
 

Mbledhja filloi në orën 10;20 dhe u mbajt në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës. 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit.  

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë anëtarët/et e Kuvendit të Komunës së Podujevës. 

Gjithashtu në mbledhje i pranishëm ishte z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës së Podujevës, 

znj.Marigona Lahu, Nënkryetare e Komunës, drejtorët e Drejtorive (DBF, DPZHE, DPKGJ, DKA, 

DPUMM, DSHPMSH, DBPZHR, DA, DSHMS dhe DKRS) 

Në mbledhje të pranishëm ishin edhe përfaqësues të mediave lokale, disa zyrtar komunal dhe një 

numër i qytetarëve. 

 

 

Rendi i ditës  
 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen duke i përshëndeti të pranishmit, ndër të 

tjera theksoi, në bazë të listës së nënshkrimeve të pranishëm në sallë janë 34 anëtar/e të Kuvendit 

ndërsa për momentin mungon 1 (znj.Tringa Sfishta), andaj kuorumi ekziston për të vazhduar me 

mbledhjen. Para dy ditësh kemi mbajtur edhe mbledhjen e KPF-së nga ku edhe janë nxjerrë disa 

konstatime të cilat ju janë përcjellë gjithë anëtarëve të Kuvendit. Rreth rendit të ditës jeni në dijeni se 

është paksa i ngarkuar sa i përket numrit të madh të pikave, por besoj se çdo gjë do të shkoj mirë, 

andaj e hapi mbledhje, urdhëroni nëse ndokush ka diçka rreth rendit të ditës, nëse jo e hedh në 

votim.  

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, propozoj që pikat e propozuara të rendit të ditës si dhe të 

rekomanduara për mbledhjen e Kuvendit, si në vijim;  
- Rishqyrtimi i Vendimit nr.01-020/04-0014613/22 për themelimin dhe përbërjen e Komitetit për 

Komunitete, të miratuar nga Kuvendi i Komunës në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022. 

- Rishqyrtimi i Vendimit nr.prot.01-550/01-0014605/22 për shpërndarjen e druve të zjarrit për familjet 

me gjendje të rëndë ekonomike, të miratuar nga Kuvendi i Komunës në mbledhjen e mbajtur më 28 

shkurt 2022 

- Rishqyrtimi i vendimit nr.prot.01-354/02-0014599/22 datës 28.02.2022 për plotësimin dhe ndryshimin e 

vendimit nr.01-354/02-0087371/18 datë 02.11.2018, konkretisht për objektin në fshatin Orllan 

Të kalojnë në 3 pikat e para të rendit të ditës meqenëse është konstatuar se ka pasur shkelje ligjore. 

z.Naim Çunaku, theksoi, duke pasë parasysh atë që edhe Kryesuesi i Kuvendit e theksoj se e kemi 

një rend të ditës thuajse të ngarkuar, dua të përsërisë propozimin që e paraqitëm edhe në mbledhjen e 

KPF-së që të shqyrtojmë mundësinë që këtë mbledhje ta ndajmë në 2 pjesë, dhe për të qenë më i 

kjartë, jo me qëllimin që të kemi seancë të re por që kjo që është thirr të ndahet për punime në dy 

ditë për arsye se ka shumë pika dhe janë disa vendime thuajse kruciale që do të merr ky Kuvend dhe 

që mos të na përsëritet praktike e seancës së 28 shkurtit 2022 e cila ishte po ashtu e ngarkuar dhe si 

rezultat i asaj kanë rezultuar edhe disa vendime në kundërshtime me ligjin. 

Pra propozoj që ta ndajmë seancën në dy ditë pune. 
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Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, ne patëm dy 

propozime nga dy parafolësit, andaj i hedhim në votim propozimet e paraqitura, dhe atë duke filluar 

nga propozimi i parë që ishte për ndryshimin e renditjes së pikave të rendit të ditës, pastaj 

propozimin e dytë për ndarjen e kësaj seance në dy ditë pune. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit sa ishin prezent në sallë, 

17 vota janë PËR, 17 vota KUNDËR, por duke shfrytëzuar të drejtën e votës së dyfishtë të Kryesuesit 

të Kuvendit në raste të tilla, e që ishte Kundër duke theksuar se e mbështes që të vazhdohet me 

punime sipas rendit të ditës dhe renditjes së pikave, nuk kalon propozimi i znj.Donjetë Sheqiri. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit sa ishin prezent në sallë, 

17 vota janë PËR, 17 vota KUNDËR, por duke shfrytëzuar të drejtën e votës së dyfishtë të Kryesuesit 

të Kuvendit në raste të tilla, e që ishte Kundër duke theksuar se nuk mund të dal kundër një thirrje të 

rendit të ditës që e kam përgatitur dhe përcjellur unë. 
 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, pra meqë propozimet e parafolësve nuk morën votat e mjaftueshme 

dhe nuk ka këshilltarë tjerë për të marrë fjalën, tani e hedh në votim rendin e propozuar të ditës duke 

përfshirë edhe konstatimet e rekomanduara nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa-KPF. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit sa ishin prezent në sallë, 

17 vota janë PËR, 17 vota KUNDËR, por edhe në këtë rast duke shfrytëzuar të drejtën e votës së 

dyfishtë të Kryesuesit të Kuvendit në raste të tilla, e që ishte PËR, miratohet rendi i propozuar i ditës 

duke përfshirë edhe konstatimet e rekomanduara nga mbledhja e KPF-së e mbajtur më 27.04.2022, 

me theks përfshirjen në kandër të rendit të propozuar të ditës edhe pikën shtesë dhe atë; 

 Rishqyrtimi i Vendimit nr.prot.01-354/02-0014599/22 datës 28.02.2022 për plotësimin dhe 

ndryshimin e vendimit nr.01-354/02-0087371/18 datë 02.11.2018, sipas Shkresës nr. DL 

1546-2/22 datë 25.03.2022 të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës. 
 

 

 
 

     1.  Procesverbalet nga mbledhjet e Kuvendit të Komunës të mbajtura më:  
          17 shkurt 2022;   28 shkurt 2022;   05 mars 2022   dhe   16 mars 2022 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, kemi 4 procesverbale nga mbledhjet e kaluara të 

Kuvendit të Komunës, andaj urdhëroni nëse ndokush ka diçka rreth tyre, nëse jo atëherë i hedh në 

votim në pako procesverbalet sipas thirrjes dhe materialit të dërguar për këtë mbledhje. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit sa ishin prezent në sallë, 

me 18 vota PËR, asnjë votë KUNDËR dhe asnjë votë të PËRMBAJTUR, miratohen në pako, pa 

vërejtje apo plotësim ndryshime procesverbalet sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të 

kësaj pike të rendit të ditës. 
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     2. Propozim Vendimi për miratimin e Hartës Zonale të Komunës së Podujevës për    

         periudhën 2022 – 2030 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, jemi në dijeni se Harta Zonale është një prej 

dokumenteve më të rëndësishme që është sjellë ndonjëherë për shqyrtim dhe votim në Kuvendin e 

Komunës, kështu që duke qenë në dijeni se është një dokument shumë i rëndësishëm i cili ka kaluar 

të gjitha procedurat e kërkuara dhe është sjellë në Kuvend, për më shumë fjalën hyrëse ja jap 

drejtorit të Drejtorisë përkatëse. 

z.Leutrim Krasniqi, U.D. drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit-

DPUMM, përshëndeti të pranishmit dhe e paraqiti fjalën hyrëse rreth këtij propozim vendimi, ndër të 

tjera theksoi, më lejoni që para juve të paraqes draftin final të Hartës Zonale të Komunës së 

Podujevës 2022-2030, dokument ky i cili është një mjet për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të 

parapara me Planin Zhvillimor Komunal-PZHK, përmes të cilit definohen më saktë Zonat e Banimit, 

të Bujqësisë apo aktiviteteve ekonomike e të tjera ku për secilën Zonë më saktë përcaktohen zonat e 

shfrytëzimeve të lejuara dhe ato të ndaluara të tokës, kushtet zhvillimore dhe ndërtimore si dhe 

masat e veprimit për periudhën së paku 8 vjeçare. 

Pikënisja për hartimin e Hartës Zonale është Plani Zhvillimor Komunal i cili për vizion për 

Komunën e  Podujevës ka aspiratat e zhvillimit social, ekonomik, mjedisor, të infrastrukturës etj. 

Që nga hartimi i Planit Zhvillimor Komunal në vitin 2009 deri në vitin 2016 vërehen ndryshime në 

terren, nga ndërtimet e pakontrolluara dhe jashtë kufirit ndërtimor të përcaktuara me PZHK, 

kryesisht në banim, në ekonomi, me shtrirje në tokat bujqësore dhe arsyeja e kësaj ka të bëjë me 

mungesën e kontrollit të zhvillimit por edhe me përcaktimin e kufirit të tokës ndërtimore për 

zhvillimin e ardhshëm, dhe këto ndryshime janë të evidentuara në dokumentin e Hartës Zonale duke 

i përfshirë në Zonat përkatëse. 

Harta Zonale nuk është një strategji e përgjithshme sikurse që është PZHK, por është një dokument i 

cili përcakton se çfarë ligjërisht mund të bësh me pronën, prandaj duhet të ketë një konsistencë 

ndërmjet shfrytëzimit të planifikuar të tokës dhe zoonimit në Hartën Zonale. Bazë për definimin e 

Zonave është harta e shfrytëzimit të tokës e PZHK-së, emërtimi i Zonave është bërë në bazë të 

Udhëzimeve Administrative si dhe në bazë të normave teknike të planifikimit hapësinor. 

Harmonizimi i kërkesave të interesit publik me të drejtat në pronë private, promovimi i shëndetit dhe 

sigurisë publike si dhe kapaciteteve të shërbimeve dhe ndërtesave, janë marrë në konsideratë në 

përcaktimin e Zonës së banimit dhe Zonës së shërbimeve. 

Zonat me vlera natyrore dhe të trashëgimisë kulturore si dhe sipërfaqet e mbrojtura ujore janë bazuar 

në parimin e sigurimit të mbrojtjes së karakterit natyror, historik, kulturor dhe peisazhor. Caktimi i 

zonës bujqësore dhe pyjore është bërë duke marrë parasysh karakteristikat natyrore të tokës duke 

përfshirë edhe përshtatshmërinë e shfrytëzimit të bazuar në karakteristikat e dheut, relievit si dhe 

ruajtjes së tokës kualitative. Kërkesat që vijnë nga ligjet përkatëse për mbrojtje nga ndotja e ajrit, 

ujit, mbrojtja e tokës, mbrojtja nga zhurma, masave mbrojtëse ndaj zjarrit, erozionit gjithashtu janë 

marrë parasysh në përcaktimin e zonës mbishtresore.  

Definimi i shfrytëzimeve të lejuara, të lejuara dytësore, të lejuara të veçanta, të përkohshme dhe 

atyre të ndaluara si dhe i kushteve zhvillimore / ndërtimore në këto zona janë hartuar në përputhje 

me ligjet respektive dhe normave teknike të planifikimit hapësinor.  

Pjesëmarrja publike gjithashtu ka qenë një proces shumë i rëndësishëm gjatë hartimit të HZK-së, e 

që edhe qytetarët e kanë mbështetur këtë proces.  Vendimmarrjet për shfrytëzimin e tokës, do të kenë 

ndikim direkt në jetën dhe mirëqenien e banorëve të Komunës tonë si dhe në vlerat e pronave të tyre. 
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DPUMM është përgjegjëse për koordinimin dhe bashkëpunimin me Ekipën Komunale që do ta 

zbatojnë Hartën Zonale. 

Me miratimin e HZK-së, të gjitha dokumentet e planifikuese, të nivelit të njëjtë dhe më të ulët nuk 

do të jenë më të vlefshme, nga hyrja në fuqi e Hartës Zonale. 

Për fund ftoj të gjithë anëtarët e Kuvendit të Komunës që ta miratojnë Hartën Zonale të Komunës së 

Podujevës, dokument ky që është mjaft i rëndësishëm për Komunën dhe i cili përcakton më ndryshe 

edhe një instrument kontrollues të shërbimeve të cilat janë duke ndodhur në vendin tonë. 

z.Valon Demolli, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, në qeverisjen e Komunës 

nga LDK ka filluar hartimi i dokumentit më të rëndësishëm për Komunën tonë e që është Harta 

Zonale e Komunës së Podujevës. Me ardhjen e LVV-së në Ekzekutivin e Komunës është bërë edhe 

plotësim ndryshimi i këtij dokumenti në vitin 2021, dokument ky i cili është përcjellë me paqartësi 

profesionale por edhe ligjore, dhe si i tillë ka dështuar në vitin 2021 të kaloj në Kuvendin e 

Komunës, mirëpo edhe sot ky dokument na vije në Kuvend për votim pa pasur konsultim publik, pa 

takim me qytetarë, pa takim me grupe të interesit ashtu siç edhe parashihet me baza ligjore. 

Çka përmban ndryshe ky dokument me atë të përparshmin, përse nuk është publik për qytetarët 

versioni i fundit i Hartës Zonale si dhe sa do të jetë koeficienti i ndërtimit nëpër lagjet e qytetit. 

Forma e dërgimit të këtij propozim vendimi ka rrezik t‟ju përsëritet sikurse në vitin 2021. 

Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë dhe do të jetë gjithnjë mbështetëse e propozim vendimeve që 

janë në interes të qytetarëve, por asnjëherë nuk do të bëhet pjesë e votimit kur Ekzekutivi i Komunës 

tenton që në formën që ka zgjedhur ta voton Hartën Zonale pa respektuar procedurat ligjore, andaj 

ne si grupi i këshilltarëve të Kuvendit nga radhët e LDK-së do të abstenojmë në këtë votim. 

z.Florent Hasani, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve nga 

radhët e LVV-së e mbështesim për miratim projekt Hartën Zonale të Komunës së Podujevës për 

periudhën kohore 2022 – 2030, pasi që është dashtë të bëhen disa ndryshime të vogla për të qenë në 

përputhje me planin hapësinorë të Komunës e që për të marrë vendimin e pëlqimit nga Ministria e 

Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës, për të ecë tutje me miratim në këtë Kuvend, sot 

e kemi mundësinë të gjithë që ta zhbllokojmë këtë proces më të rëndësishëm të  Komunës së 

Podujevës duke votuar pro/për miratimit të Hartës Zonale e cila sërish po e ritheksoj se është në 

përputhshmëri të plotë me Planin Hapësinorë të Kosovës dhe Strategjinë e Zhvillimit Hapësinorë 

2010-2020. 

z.Bashkim Syla, në emër të Grupit të këshilltarëve të PDK-së, theksoi, Harta Zonale është një prej 

dokumenteve më të rëndësishme të Komunës tonë dhe mos procedimi për miratim qe një kohë të 

gjatë i ka shkaktuar dëme të mëdha qytetarëve, bizneseve, gjithashtu edhe Komunës tonë. 

Pëlqimin për miratimin e Hartës Zonale e ka dhënë edhe Ministria e Mjedisit Planifikimit 

Hapësinorë dhe Infrastrukturës e cila njëkohësisht ka kërkuar që dokumentet tjera t‟i harmonizoj me 

gjendjen në terren si dhe të hartoj Planin Zhvillimor Komunal. 

Ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e PDK-së e përkrahim miratimin e vendimit për Hartën Zonale. 

z.Leutrim Krasniqi, U.D. drejtor i DPUMM, theksoi, nga pyetjet e parashtruara nga anëtari i 

Kuvendit z.Valon Demolli, sa i përket draftit nga pëlqimi paraprak me këtë aktual që tashmë e keni 

para vetës, nuk ka ndryshime rrënjësore, në fakt ky draft përmban aspekte më të mira sepse është 

zgjeruar kufiri i Zonës Urbane në kuadër të Zonës ndërtimore, po ashtu pjesa tjetër e magjistrales 

Podujevë – Prishtinë që përfshinë territorin e Komunës tonë ka pasë pra aspekte të zgjerimit që i‟u 

shërbejnë më shumë pjesës së tregtisë ose shfrytëzimit të përzier që mund të jetë banim. 

Po ashtu të gjithë anëtarët e Kuvendit kanë qenë të ftuar të marrin pjesë në prezantimit të Hartës 

Zonale kështu që disa prej juve nuk keni ardh në atë takim. 
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Sa i përket pjesës së koeficientit të ndërtimit, në këtë aspekt ka qenë më ndryshe në draftin paraprak, 

mirëpo në bazë të normave teknike të planifikimit hapësinorë, indeksi i sipërfaqes së ndërtuar në 

kuadër të popullsisë që ka Komuna jonë është 3.0, nga kjo mund të jetë edhe një pjesë shtesë përmes 

bonusit e që shkon deri në 5.0, përndryshe është një pjesë e stimujve që i jepet ndërtuesve apo 

investitorëve të cilët dëshirojnë të zgjerohen në kuadër të sipërfaqes së ndërtimit. 

Për më shumë edhe pëlqimi që është marrë nga MMPHI tregon se çdo gjë që është përfshirë brenda 

këtij dokumenti është bërë konform rregullave, prandaj po edhe nëse do të donim ne të veprojmë më 

ndryshe atëherë nuk do të lejonte kjo Ministri, pra mund të them se dokumenti është konform 

rregullave dhe ligjeve të planifikimit Hapësinorë. 

z.Naim Çunaku, theksoi, më bëri përshtypje konstatimi i drejtorit parafolës i e potencoj se 

këshilltarët e Kuvendit gjegjësisht ne nuk kemi marrë pjesë në një takim informues. I nderuar drejtor 

i DPUMM, takimet me këshilltarët e Kuvendit të Komunës janë të rregulluara me akte normative, 

dhe një takim i tillë informues i planifikuar nga ana Juaj, për të mos hyrë në detaje unë personalisht 

kam qenë i interesuar për mbajtjen e një punëtorie ku do të dëgjonim fjalën e ekspertëve për Hartën 

Zonale dhe në një formë duke qenë shumë i vetëdijshëm se është një prej dokumenteve që përcakton 

orientimin zhvillimor të Komunës e që është nevojë imediate e Komunës, të gjitha këto më kanë 

bërë e që e ceka edhe në mbledhjen e KPF-së se si përbërje e Kuvendit të Komunës jemi këtu si 

rezultat i votës e jo si rezultat i ndonjë konkursi që duhet zgjedhur profile të ndryshme, dhe e vërtetë 

e madhe është që ne si Kuvend ende as persë afërmi nuk jemi të kompletuar siç do të ishte dashur të 

jetë një Kuvend dhe kur e them këtë e kam parasysh që ne si kuvend qysh në ditët e para të 

inaugurimit do të duhej të kishim të formuara Komitetet Konsultative dhe Komitetet tjera ndihmës 

që do ta japnin kontributin e tyre këshillëdhënës profesional, andaj në një punëtori të tillë sigurisht se 

do të merrnim pjesë. 

Sa i përket asaj që po ashtu drejtori e ceku duke theksuar se çdo gjë është në rregull sepse nuk është 

ndryshuar Harta Zonale në një masë (ku ta dijë unë), do të doja të isha gabim por gjithçka që preket 

dhe kthehet, qoftë pak qoftë shumë, mendoj se ky dokument final ka qenë dashur që aty ku është 

ndryshuar të prezantohet edhe para qytetarëve gjegjësisht edhe para grupeve të interesit me qëllim që 

ta shohin se ku dhe çka është ndërhyrë. 

Si do që të jetë, jemi këtu ku jemi në një seancë vendimmarrëse dhe të shohim tutje. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, urdhëroni nëse ndokush dëshiron fjalën, nëse jo nuk mbetet tjetër 

vetëm që propozim vendimin për miratimin e Hartës Zonale të Komunës së Podujevës për periudhën 

kohore 2022 - 2030 ta hedhin në votim. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 35 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, me 17 vota PËR, asnjë votë KUNDËR dhe 18 vota të PËRMBAJTURA, miratohet 

propozim vendimi për miratimin e Hartës Zonale të Komunës së Podujevës për periudhën 2022 – 

2030, sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës për këtë 

mbledhje.  
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     3. Propozim Vendimi për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Podujevës nga viti       

         2021 në vitin 2022 dhe destinimin në kategori dhe programe të caktuara buxhetore 

 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave-DBF, e paraqiti fjalën hyrëse 

rreth kësaj pike të rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, bartja e të hyrave vetanake nga viti paraprak 

në vitin aktual sipas këtij propozim vendimi është obligim ligjor i Ekzekutivit për mjetet e 

pashpenzuara në vitin paraprak konkretisht vitit 2021 e të cilat janë të realizuara si të hyra vetanake 

ku shuma është 1,032,341.89€ të cilat në projekte të vitit 2021 por që ka edhe mjetet të cilat barten 

për projekte të vitit 2020. Vlen të theksohet se nga shuma e cekur e të hyrave vetanake në vitin 

përkatëse diferenca e tejkaluar e planifikimit të të hyrave është mbi 340,000.00€ më shumë se sa 

kanë qenë të planifikuara dhe që nuk janë shpenzuar në vitin 2021. 

Ashtu siç keni mundur ta shihni edhe në dokumentacionin e bashkëngjitur në propozim vendimin 

përkatës, mjetet në fjalë barten në tri programe, dhe atë në programin e administratës komunale ku 

janë të përfshira të gjitha Drejtoritë e Komunës, në programin e shëndetësisë dhe arsimit – kategoria 

e pagave ku është një shumë prej 3228.00€ dhe në kategorinë mallra dhe shërbime 14,115.25€, si 

dhe në programin e investimeve kapitale e ku vlen të theksohet se është një zvogëlim i shumës për 

1.25€ në raport me atë që e keni në dokumentet e dërguara, pra është një shumë e cila më shumë ka 

të bëjë me barazime të bilanceve përfundimtare tek programet përkatëse në raport me shumën e 

përgjithshme. 

Nga shuma e cekur, 360,864.55€ janë të ndara në programin e urbanizimit, pastaj për infrastrukturë 

publike janë 418,886.45, në arsim 60,466.73€ dhe shuma shtesë prej 12,402.25€ për mallra në arsim 

si dhe 1,713.00€ për arsimin parafillor, mandej në programin e shëndetësisë janë është shuma prej 

59,805.00€, për paga në shëndetësi është shuma 3,228.00€ si dhe në programin e shëndetësisë - 

kategoria e subvencioneve është shuma 114,975.14€, andaj kërkoj nga Ju që ta mbështetni këtë 

propozim vendim në mënyrë që projektet që janë në realizim e sipër të përmbyllen edhe në aspektin 

buxhetor. 

z.Demokrat Hodolli, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, kjo tregon se ky 

Ekzekutiv nuk posedon aftësi profesionale të menaxhoj me të hyrat vetanake dhe treguesi më i mirë 

është kjo bartje e mjeteve buxhetore në kategori të ndryshme pa specifikuar saktë destinimin e tyre 

por duke lënë mundësi që të përdoren lirë e për lirë për t‟i larë borxhet e fushatës dhe pazaret ditore. 

Pra kemi përshkrim, asfaltimi i rrugëve Burpcë, Letancë, Peran pa specifikuar cilat rrugë apo cilët 

trotuare, andaj kjo formë është veç një vazhdimësi e një qeverisjeje të dobët dhe pa vizion, prandaj 

Grupi i këshilltarëve nga radhët e LDK-së është kundër këtij propozim vendimi. 

znj.Adelinë Stublla, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga 

radhët e LVV-së e përkrahim dhe mbështesim këtë propozim vendim. 

z.Bashkim Syla, në emër të Grupit të këshilltarëve të PDK-së, theksoi, lidhur me këtë propozim 

vendim edhe në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa drejtori i DBF-së e ka sqaruar se 

shumica e këtyre projekteve janë vazhdimësi e projekteve të viteve të kaluara, kështu që ne Grupi i 

këshilltarëve nga radhët e PDK-së e përkrahim propozim vendimin për bartjen e të hyrave vetanake 

nga vitit 2021 në vitin 2022.  

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF, theksoi, falënderoj parafolësit për diskutimet e tyre ku pati 

edhe kritika ku u përmenden disa çështje siç u tha paaftësi e realizimeve të buxhetit nga të hyrat 

vetanake, mirëpo mund t‟ju përsërisë sërish se kemi një shumë prej mbi 340,000.00€ tejkalim i 

shumës së planifikuar nga të hyrat vetanake në vitin 2021, do të thotë kjo është një tregues që bëhet 

fjalë për një efikasitet shumë të lartë të të hyrave vetanake dhe rrjedhimisht kjo ka rritur shumën e 



   
 

Page 7 of 47 

  

mjeteve buxhetore për mbi 340,000.00€ më shumë të cilat barten në investime nga të hyrat vetanake 

të Komunës së Podujevës. 

Po ashtu u cekë edhe çështja e mos specifikimit të projekteve të cilat figurojnë në dokumentacionin 

përkatës, mirëpo vlen të ceket se të gjitha projektet për të cilat barten këto mjete buxhetore janë 

projekte të miratuara në buxhetin e vitit 2021 (të njëjtat kode dhe të njëjtat projekte) e që këtë buxhet 

e ka hartuar LDK në vitin 2020 dhe që këtu pajtohem për paaftësi. 

Sa i përket çështjes që u cek se po kryhen detyrimet e fushatës, sërish po e them se bëhet fjalë për 

projekte të vitit 2021 të cilat për arsye të ndryshme të ecurive të realizimit të punëve nuk janë 

realizuar ndoshta në kohën e paraparë dhe rrjedhimisht këto projekte duhet të përfundohen në këtë 

vit që jemi dhe për të njëjtat të ekzekutohen pagesat e që në rast se ato punë do të kishin përfunduar 

me kohë do të kryheshin edhe pagesat me kohë, prandaj nuk janë kryer punët për çështje të fushatës 

ashtu siç u tha por pritet të kryhen sivjet dhe të bëhen pagesat me këtë bartje buxhetore në mënyrë që 

të përfundojnë procedurat edhe në aspektin buxhetor. 

z.Gazmend Islami, theksoi, drejtori parafolës ka filluar të na mbaj ligjërata, por unë nuk po qëlloj 

gjithherë këtu prezent, mirëpo jua them se po të ishte ndonjë subjekt tjetër duke qeverisur dhe po t‟i 

mbetej buxhet sigurisht se nuk do të mund të rrinte në sallë fare prej juve dhe pikërisht prej teje 

drejtor sepse do të bëje zhurmë të madhe duke kritikuar për mos dije të menaxhimit të buxhetit. Pra 

është mirë të specifikohen gjërat sepse vërtetë unë nuk pash asgjë diçka specifike, ku bartet shuma e 

mbetur buxhetore dhe për çfarë arsye, mirëpo tani e hidhni fajin tek LDK-ja duke thënë se nuk kanë 

ditur t‟i bëjnë projektet mirë. Ajo që po dua ta them është se ky diskurs politik i juaji është paksa i 

ligë, por për të pasë bashkëpunim të mirë për çështjet madhore të Komunës duhet të jemi 

konstruktiv, dhe s‟pari duhet të jemi të formuar si njerëz për çka jemi këtu, pra inatet politike për 

çështje madhore humbin dhe si të tilla duhet të zhduken. Çdo diskurs politik bëhet për inate duke 

cekë emra të subjekteve (LDK, PDK, AAK etj) mirëpo ne të gjithë jemi në dijeni se ku kemi qenë 

dhe si është qeverisur, jo vetëm këtu por në gjithë Kosovën, mjafton ta shikojmë tani magjistralen 

Podujevë - Prishtinë se si është bërë dhe si është premtuar duke gënjyer nëpër fushata se për dy javë 

do të kryhet ai segment ky segment, ndërsa në realitet asnjë lopatë asfalt nuk është hedh, andaj 

mendoj se model i keç është e jo i mirë, prandaj do të doja të paktën prej juve (i drejtohet drejtorit të 

DBF) të jeni shumë më konstruktiv qoftë edhe me opozitën sepse jeni në politikë moti andaj për të 

pasur bashkëpunim me opozitën duhet sinqeritet mes vete. 

znj.Adelinë Stublla, kërkoj një pauzë të shkurtër. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se me shumicën e të pranishmëve u përkrahë propozimi 

për një pauzë 10 minuta. 

Kuvendi shkon në pauzë në ora 10;55  

Pas pauzës mbledhja vazhdon duke filluar në ora 11;10 

 

Kryesuesi i Kuvendit, pasi konstatoi kuorumin, ku në sallë prezent fillimisht janë 30 anëtar/e të 

Kuvendit, kurse në vazhdim marrin pjesë edhe të tjerët, përkatësisht 34 anëtar/e të Kuvendit, dhe 

vazhdoi, pra jemi në pikën e rendit të ditës për propozim vendimin për bartjen e të hyrave vetanake 

të Komunës së Podujevës nga viti 2021 në vitin 2022 dhe destinimin në kategori dhe programe të 

caktuara buxhetore, andaj meqë nuk ka të lajmëruar tjerë për të marrë fjalën, e hedh në votim 

propozim vendimin përkatës sipas materialit të dërguar për këtë pikë si dhe propozimet për plotësim 

ndryshim të disa shumave të paraqitura nga drejtori i DBF-së në fjalën hyrëse. 
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Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, me 17 vota PËR, 1 votë KUNDËR dhe 16 vota të PËRMBAJTURA, miratohet 

propozim vendimi sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës dhe 

propozimeve shtesë të prezantuara për korrigjim të disa shumave nga drejtori i DBF në fjalën 

hyrëse, përkatësisht zvogëlimin për 1.25€ / rregullimin e shumave  në programet përkatëse në raport 

me shumën totale të bartjes me atë që figuron në propozim vendimin e dërguar si dhe në nenin 1 të 

ceket shuma e inkasuar e mjeteve buxhetore që tejkalon shumën e mjeteve të planifikuara nga të 

hyrat vetanake për vitin 2021. 

 

 

     4. Propozim Rregullorja për kushtet kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve  

                      - Raporti nga diskutimi publik 

 

Kryesuesi i Kuvendit, i njoftoj duke i‟u rikujtuar anëtarëve të Kuvendit se kjo draft rregullore ka 

qenë për diskutim fillestar në këtë Kuvend dhe i është dhënë miratimi për vënien në diskutim publik. 

Diskutimi publik është mbajtur dhe është përgatitur raporti përkatës i cili i‟u është dërguar së bashku 

me draftin final të gjithë anëtarëve të Kuvendit, dhe fton për fjalë hyrëse përfaqësuesin nga 

Ekzekutivi i Komunës. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave-DBF, e paraqiti fjalën hyrëse 

rreth kësaj pike të rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, Komuna e ka një Rregullore për ndarjen e 

subvencioneve e cila daton nga viti 2012 dhe është konsideruar se ka nevojë për ndryshim dhe 

plotësim, përkatësisht Komuna ka nevojë për një Rregullore të re në mënyrë që t‟i përgjigjet edhe 

zhvillimeve që kanë ndodh përgjatë këtyre viteve si dhe të siguroj një transparencë dhe një ndarje më 

të drejtë të subvencioneve. 

Me këtë draft rregullore përcaktohen kushtet, kriteret dhe procedurat që do t‟i mundësojnë Komunës 

së Podujevës ndarjen e mjeteve financiare pa kthim nga kategoria e subvencioneve nëpër fushat 

përkatëse të cekura në këtë draft për perona fizik dhe juridik si dhe vendosjen e një sistemi 

transparent dhe llogaridhënës në financimin e projekteve, aktiviteteve dhe dhënies së ndihmave për 

nevoja të ndryshme të qytetarëve, ku përfshihen subvencionet në fushat arsim, zhvillimit ekonomik, 

bujqësie pylltarisë dhe zhvillimit rural, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, kulturës rinisë dhe 

sportit etj. 

Qëllimi i draftimit të një rregulloreje të re është për arsye se kemi konsideruar se nevojiten disa 

ndryshime që ta sigurojmë transparencën dhe ndarjen e drejtë të subvencioneve e që edhe nga 

diskutimet publike kemi arritur që ta finalizojmë këtë dokument që ju është dërguar dhe që besoj se i 

plotëson këto kritere të jetë një rregullore për ndarjen e subvencioneve. 

z.Gazmend Islami, theksoi, ta marrim shembull përse është nisë mbrapsht tek ndarja e 

subvencioneve siç është sporti, meqë parafolësi vie nga fusha përkatëse, përkatësisht vërejta shumat 

e përfitimeve të klubeve sportive ku kemi klube të cilat janë përfituese të shumave marramendëse 

dhe kemi klube tjera të cilat janë përfituese të shumave që janë për keqardhje, shembull, Klubi i 

Volejbollit të femrave që është një krenari për Llapin dhe e cila ka hyrë në super ligen e Kosovës ju 

kanë ndarë subvencione në shumë 800.00€, kurse një X klubit shkollë e futbollit i janë ndarë shuma 

3000.00€ përkundër që fëmijët në atë shkollë duhet të paguajnë nga 30 € dhe janë të paktën 250 

fëmijë që janë pjesë e atij klubi, andaj çfarë logjike ka ai drejtor që i ndan 800.00€ një Klubi që ka 

hyrë në super ligë siç është Klubi i volejbolli për femra, kurse Klubit të Basketbollit që garon në 

ligat më të dobëta i ndahen 3000.00€, e që unë mendoj se është logjikë e mbrapsht. Unë nuk jam që 

të mos ndihmohen të gjitha klubet në këtë rast, mirëpo mendoj se ata që janë më të suksesshëm 
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duhet të mbështeten më shumë dhe kur e them këtë jam në dijeni se ai Klub shembull me ato 

800.00€ duhet të shkojë të zhvilloj lojë në Pejë, Gjakovë etj ta zëmë, andaj nuk e di me çfarë logjike 

është bërë ajo ndihmë prej 800.00€ e që unë e quaj më shumë humor dhe ndoshta më mirë do të ishte 

të mos ndihmohej fare dhe t‟i thuhej nuk po kam dëshirë të të ndihmoj, nëse i ke ndarë ato mjete 

sipas “dostave dhe shokëve” që i ke atëherë në rregull. 

znj.Arjeta Abazi, në emër të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, propozim rregullorja për kriteret 

kushtet dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve do të ishte hapë i duhur nëse vërtetë do ta kishte 

për qëllim orientimin e drejtë të ndarjes së subvencioneve duke siguruar dhe promovuar 

meritokracin dhe shanset e barabarta gjatë zbatimit të saj. Kjo rregullore mbulon shumë sektorë të 

rëndësishëm, por si fillim duhet të ndalemi te pjesa e subvencionimit të studentëve dhe nxënësve 

përmes bursës çështje për të cilën edhe te votimi i buxhetit kam kërkuar rritje të buxhetit për këtë 

fushë, edhe pse vitin që shkoj si pasoj të ndryshimit të kritereve janë prodhuar shumë probleme dhe 

shumë nxënës meritor kanë mbetur pa përfituar bursë, andaj kjo çështje sërish nuk është definuar siç 

duhet sepse bursa në esencën e saj ka mbështetjen e nxënësve elitar, ata me sukses shembullor, andaj 

tendenca që në këtë sistem të futen edhe kategori të tjera të cilat për mua janë shumë të nderuara, por 

e dëmton procesin dhe për këtë kemi si model vitin e kaluar. Nëse vërtetë dëshironi t‟i ndihmoni 

nxënësit e familjeve në nevojë gjeni forma tjera duke shpallur ekstra thirrje përmes donatorëve dhe 

cila do qoftë mundësia, përkrahjen tonë si Grup i LDK-ës do ta keni gjithmonë, por jo në këtë formë 

sepse kështu po i humbet koncepti i bursës. 

Te fusha e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale mendoj që sidomos te rastet e mbështetjes për at 

siguruar terapinë e barnave duhet të mundësohet dy apo tre herë brenda vitit, edhe ashtu shuma e 

mjeteve që ndahet rëndom është e vogël kurse çmimet e barnave sa vijnë e rriten. 

Te fusha e bujqësisë kemi përkrahjen e Shoqatave, si është e mundur të nxirret rregullore për 

subvencione në bujqësi që rregullon përkrahjen e Shoqatave kur dihet se ekziston Rregullorja MF 

nr.04/2017 mbi kriteret standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve në nivel qendrorë 

dhe lokal, si mund të jetë kjo rregullore mbi rregullore kur dihet se Shoqatat regjistrohen njëjtë si 

Organizata Joqeveritare. Pastaj në një rast hasa në termin, përkrahje e kooperativave bujqësore, 

mirëpo nuk e di nëse ka kooperativa të tilla funksionale në Komunën tonë.  Mandej te dëmet në 

bujqësi duhet të specifikohen në mënyrë më të detajuar dhe të dihen se ku mund të merren mjetet për 

kompensim.  Një vërejtje tjetër tek dokumentet e kërkuara për aplikim për fermerët ku kemi 

mbingarkesë sa i përket dokumentacionit, si ka mundësi që t‟ju kërkohet fermerëve për një 

subvencion gjithë ato dokumente kur kjo është një formë stimulimi dhe mjetet janë të hyra vetanake 

të Komunës, nuk është buxhet i ndarë nga Qeveria, nuk janë grante për investime fizike që t‟ju 

kërkohen gjithë ato dokumente, andaj kjo burokraci që tenton të praktikohet është e panevojshme 

dhe është ngarkesë shtesë për një subvencion edhe ashtu të vogël. 

Te fusha e zhvillimit ekonomik, përparësitë tek ndarjet e subvencioneve, pika 2, Bizneset e 

përcaktuara të paragrafit 1.3 dhe 1.4 mund të aplikojnë edhe jashtë kohës së aplikimit, kjo bie ndesh 

me çdo rregullore për kritere dhe subvencione dhe mund të jetë edhe konflikt interesi sepse i 

mundëson drejtorit ose komisionit ta favorizoj cilindo biznes që dëshiron, andaj kjo pjesë mendoj se 

duhet të hiqet. Neni 6 pika 2, personi fizik dhe juridik vetëm një herë mund të jetë përfitues i 

subvencioneve gjatë vitit kalendarik, bujqësia është sekorë që ngërthen në vete shumë fusha dhe nuk 

mundet asnjë rregullore t‟ia ndaloj të drejtën e aplikimit në fusha të ndryshme fermerit, komisioni 

mund ta vlerësoj me pikë më pak nëse është përfitues i ndonjë projekti, por asesi ta diskualifikoj. 

Po ashtu edhe tek mbështetja për OJQ-të, sidomos në kulturë rini dhe sport, mendoj se nuk duhet të 

favorizohen ata që nuk kanë përfituar më parë, por sigurisht ata të nxiten për të aplikuar mirëpo 
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duhet të shikohet realizueshmëria emirë e projektit dhe impakti në shoqëri dhe ky të jetë kriter i 

mbështetjes. 

Për fund, siguroj që vërejtjet dhe sugjerimet tona qëllim të vetëm e kanë funksionimin sa më të mirë 

të rregullores dhe t‟iu lehtësohen procedurat personave dhe grupeve të targetuara. 

z.Ragip Fetahu, theksoi, kultura e debatit dhe shprehja e mendimit të mirë është pjesë e 

pashmangshme në një demokraci të lirë, me këtë dua të them se propozim rregullorja për të cilën ne 

sot po flasim ka qenë në diskutim publik dhe ka qenë periudha e caktuar në të cilën secili nga ne ka 

pasë mundësi me shpreh mendimin e tij përmes formës elektronike por edhe tek vet drejtori përkatës, 

prandaj është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë një kulturë të tillë që mendimet tona dhe idetë 

tona të mos i bëjmë si në të kaluarën siç ka qenë vetëm në formë verbale, por ato t‟i dërgojmë në 

momentin e duhur, në kohën e duhur dhe në adresën e caktuar në mënyrë të shkruar. 

z.Demokrat Hodolli, theksoi, unë e kam një vërejtje, sugjerim apo këshillë, të merret kjo qysh dush, 

dhe ka të bëjë me subvencionet, dhe atë, subvencionet që janë ndarë në bazë të listës datë 

08.04.2022, për habinë apo për çudinë time e sigurisht për preferencën tuaj, në bazë të të gjitha 

akteve normative në fuqi, përfshirë edhe rregulloren për ndarjen e subvencioneve është përcaktuar 

decidivisht që nuk mund të jetë përfitues i subvencioneve të Komunës tonë një banorë i Komunën 

tjetër, kurse në listën e cekur të publikuar, figuron emër mbiemër me nr. rendor 63 dhe vendbanimin 

e ka Prishtinë, andaj pyes a është kjo qeverisja juaj krejt dhe drejtë. 

znj.Qëndresë Hajrizi, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, ne Grupi i 

këshilltarëve nga radhët e LVV-ës e përkrahim dhe e mbështesim këtë pikë të rendit të ditës. 

z.Gazmend Islami, theksoi, tek Drejtoria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural sa kam mund 

ta vërejë e shoh se ka një përmirësim ngase ndarjet e mëhershme të subvencioneve nuk kanë qenë 

bash të drejta dhe ka pasë çdo herë njerëz të privilegjuar dhe ka raste që kanë marrë subvencione nga 

10 herë në vit ndoshta e që për mua nuk është në rregull, andaj kriteri përkatës i vendosur për këtë 

çështje unë e shoh se është i drejtë dhe për këtë arsye unë e mbështesë këtë propozim rregullore. 

z.Fatmir Rudari, U.D. drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-DBPZHR, 

theksoi, lidhur me shqetësimin e këshilltarit parafolës z.Demokrat Hodolli është e vërtetë se në listën 

e fundit të publikuar është bërë një lëshim që ka të bëjë me subvencionimin me Bletë, mirëpo pasi 

është vërejtur ai lëshim nga ana e Komisionit përkatës e kanë kontaktuar personin në fjalë dhe tani 

është në proces të zëvendësimit të atij personi. 

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit-DKRS, theksoi, edhe pse 

ishte jashtë rendit të ditës, përkatësisht jashtë rendit të ditës për të cilën po diskutojmë e që ka mund 

lihet në fund të seancës për diskutim në pikën Të ndryshme, por pavarësisht kësaj unë po e marr 

mundin të përgjigjem në deklarimet e këshilltarit z.Gazmend Islami. 

E para dhe që është më e rëndësishmja, asnjë vit më herët në Komunën e Podujevës Klubet sportive 

nuk kanë marrë mbështetje më të madhe financiare, është afër 30,000.00€, është viti i parë që Klubet 

sportive të Komunës së Podujevës mbështeten me një shumë kaq të madhe. 

Ndër pikat që janë bazuar Komisioni për t‟i ndarë këto subvencione është popullariteti i sporteve, 

1000.00€ për sportin më popullor në Komunën tonë, shtetin tonë dhe kontinentin ku ne jetojmë 

vërtetë janë shumë pak. Mund t‟i pyesni Klubet sportive që garojnë në futboll, a janë mjaftueshëm 

100 €, edhe nëse i marrin disa mjete buxhetore me të cilat i nxjerrin disa rroga nuk mendoj se bëjnë 

keq, fundja po kontribuojnë për ta zhvilluar një sport me të cilin ne po krenohemi për çdo ditë, çoftë 

me performancën e përfaqësueses së Kosovës qoftë me djemtë tanë që luajnë në përfaqësuese tjera. 

Pastaj sukseset e viteve paraprake kanë qenë një përcaktues i rëndësishëm dhe ato Klube të cilat 

kanë pasë suksese të mëdha në vitet e kaluara por që padrejtësisht ndonjëherë janë diskriminuar për 

çfarëdo arsye që mund të kenë qenë në të kaluarën është përpjekur që të kompensohen për dëmet që 
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janë bërë viteve të kaluara ndaj tyre dhe për këtë nëse dëshironi mund t‟i përmendim të gjitha dhe 

jemi në dijeni për sukseset që i kanë pasë, por që janë shpërfillë. 

Ka pasë edhe ndihma të nivelit qendrorë siç është rasti i njërit prej Klubeve që ka marrë afër 5000€ 

prej Ministrisë dhe nuk ka qenë e arsyeshme që t‟ia japim edhe ne 5000€. Ka pasë mjaftueshëm 

Klube të tilla dhe varësisht prej performancave që i kanë këtë vite do t‟i vlerësojmë edhe në vitet e 

ardhshme dhe sigurisht se edhe Klubi i volejbollit dhe gjitha të tjerat do të mbështeten 

proporcionalisht me sukseset që kanë. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, meqë po diskutohet paksa jashtë temës, unë e kam një pyetje për 

drejtorin parafolës i cili e potencoj se janë shpërfillë, e pyes atë sepse kjo drejtori që ky e udhëheqë 

“nuk ka dalë prej shtëpisë së tij” qe 23 vite, andaj kush ka shpërfillë, përse nuk e keni pyetur babin 

t‟uaj në shtëpi sepse edhe ai ka qenë drejtor nëse veç ka shpërfillje ashtu siç e cekët. 

z.Gazmend Islami, theksoi, nuk është mirë të personalizohen këto gjëra, mirëpo unë mendoj se 

është diskriminim nëse mendojmë, shembull të favorizojmë një X Klub të futbollit, mandej ta 

marrim Volejbollin për të cilin duhet të jemi krenar që ka arritur t‟i ketë në Klub së paku 100 

femra/vajza të reja dhe të shkëlqyera të cilat kanë arritur të hyjnë në Super ligen e Kosovës dhe kjo 

është punë e madhe, prandaj unë nuk e thash se nuk janë bërë ndarja e mjeteve por e thash se nuk 

janë ndarë dhe nuk i është dhënë meritë atij Klubi ashtu siç e meriton, pra 800€ mbështetje për një 

Klub i cili ka kaluar prej ligës së parë në Super ligë dhe duke pasë parasysh edhe faktin se kemi 

vajza Llapjane të cilat tani luajnë për Kombëtaren e Kosovës për çka jam shumë krenar dhe që i‟u 

kam ndihmuar aq sa kam mundur si Gazmend, mirëpo tani gjërat duhet të merren logjikshëm dhe ai 

Komision që ka qenë mendoj se nuk është profesional dhe nuk mund të vlerësohet si i tillë kur 

diskutojmë për një Klub i cili hyn në Super ligë me punën e madhe që e ka bërë. 

pra dua të them që mos të favorizohen vetëm Klubet e futbollit sepse kemi edhe faktin se në 

Komunën e Podujevës kemi rreth 10 shkolla të futbollit në të cilat fëmijët paguajnë nga 30€ në muaj, 

kurse Komuna sërish ndan mjete nga rreth 3000€, andaj e them se nuk është në rregull kjo çështje 

dhe është në disproporcion kjo. 

z.Naim Çunaku, theksoi, meqë veç u deviju kjo nga rendi i ditës, jam shumë i interesuar të di çka 

është me Shkollën e Kitarës “Mirela”, a mendoni se kjo shkollë e paraqet një imazh të mirë për 

Komunën tonë dhe përse nuk është ndarë asgjë nga subvencionet për këtë Shkollë. 

z.Ragip Fetahu, kërkoi nga Kryesuesi që të vazhdohet me rendin e ditës sipas kësaj pike, duke e 

cekë se po diskutohet jashtë rendit të ditës. 

Kryesuesi i Kuvendit, përgjigje parafolësit, konsideroj se nuk dolëm jashtë rendit të ditës ngase po 

diskutohet për subvencione edhe pse në rend të ditës kemi propozim Rregulloren për ndarjen e 

subvencioneve. 

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i DKRS, theksoi, fillimisht nuk e di a e keni lexuar propozim 

rregulloren për të cilën po diskutojmë, e them këtë sepse kjo rregullore rregullon punën se si do të 

ndahen subvencionet në të ardhmen, por jo për subvencionet që janë ndarë sepse këto janë në 

diskrecionin e Komisioneve që themelohen nga Kryetari i Komunës e jo të Drejtorive. 

Sa i përket babit tim që u cek, unë këtu përfaqësoj Shpejtim Bulliqin dhe Lëvizjen Vetëvendosje, 

jam i emëruar nga Shpejtim Bulliqi dhe kur unë e kam nisë aktivitetin tim politik Agim Veliu ka 

qenë Kryetar i Komunës dhe babi im ka qenë drejtor i Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit-

DKRS, dhe ju siguroj se unë kam qenë kritikë më i madh i asaj qeverisje se sa ju. 

Në lidhje me buxhetin, unë e di se buxheti ka qenë shumë më i varfër në të kaluarën mirëpo në vitet 

e fundit buxheti i DKRS ka qenë i madh, mundësitë për sport kanë qenë të mëdha mirëpo kjo nuk ka 

ndodhur, kurse përpjekjet me i fitu debatet, secili prej nesh kemi familjarë dhe kemi ndonjë lidhje 
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ndokund, andaj kjo është hera e fundit që marrë mundin të përgjigjem në sulme të tilla që në thelb 

janë shpërfaqje e pamundësisë më të ndërtuar një argument prej një Grupi të tërë parlamentar. 

Sa i përket Shkollës së Kitarës “Mirela” është thirrja publike për mbështetje të projekteve kulturore 

dhe ka kohë deri më 4 maj 2022 dhe besoj se ajo Shkollë do të aplikoj dhe në kuadër të mundësve 

tona buxhetore ju siguroj se do të mbështetet, edhe pse sa ka nevojë Shkolla “Mirela” ne nuk kemi 

buxhet sepse puna që bënë ajo kërkon mbështetje shumë më të madhe, por shpresoj se në të ardhmen 

do të kemi mundësi të themelojmë një ansambël dhe Shkolla “Mirela” dhe që puna që bëhet në të 

prej profesorit z.Imer Musa të jetë pjesa qendrore mbi të cilën ndërtohet aktiviteti kulturor-arstistik. 

z.Naim Çunaku, theksoi, e vërtetë që debati doli jashtë rendit të ditës, përgjigjja e drejtorit parafolës 

zotëri Balaj dhe konstatimi i tij që një Grup i tërë nuk mund të artikuloj, për këtë duhet ta tërheq 

fjalën ai, përndryshe nuk mundet askush e as ai që një Grup të tërë të këshilltarëve të një subjekti 

politik ta cilësoj në këtë formë. Nëse nuk tëriheq fjala ose nuk kërkon fjalën ne detyrohemi të 

veprojmë në formën tonë demokratike, përndryshe me atë që e potencoj i ka tejkaluar të gjitha masat 

e një dialogu parlamentar. 

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i DKRS, theksoi, unë vetëm po kërkoj argumente, nuk i bëra fyerje 

askujt. 

z.Naim Çunaku, përgjigje drejtorit parafolës, theksoi, konstatimi Juaj përkatës për një Grup të tërë 

parlamentar, ose duhet të distancoheni ose nuk mund të vazhdojmë kështu sepse nuk mund ta fyesh 

një Grup të tërë parlamentar dhe nuk mund t‟i fyesh rreth 17000 vota të qytetarëve të Komunës së 

Podujevës. Sa i përket fyerjes, unë konsideroj se po ta konsideronit ju fyerje nuk do ta thoni atë, por 

unë e konsideroj fyerje. 

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i DKRS, unë nuk e konsideroj si fyerje deklarimin e këshilltarit të 

Grupit të LDK-së për mu, por e konsideroj se nuk është argument dhe është mirë të ndërtohen 

argumente nga Grupi juaj parlamentar meqë po thirreni në ato vota që i keni marrë e që unë nuk po 

shoh të tilla, por po shohë vetëm inate politike dhe atë në secilën pikë, nuk ka argumente, ju 

dëshmoni të kundërtën andaj edhe nuk përse të kërkoj falje. 

z.Naim Çunaku, theksoi, i nderuar zotëri Balaj, ne nuk bëjmë argumente që të shkojnë për shtati ty 

dhe që të pëlqejnë ty, ne i kemi argumentet tona që i ndërtojmë mbi platformën e subjektit politik. 

Kryesuesi i Kuvendit, i kërkon parafolësit z.Naim Çunakut që për ta marrë fjalën duhet ta kërkoj e 

pastaj të debatoj, e jo kështu. 

z.Naim Çunaku, përgjigje Kryesuesit të Kuvendit, theksoi, nëse një rregull i tillë vlen për mua si 

këshilltar i Kuvendit dhe për ty si Kryesues i Kuvendit, aq më shumë vlen për drejtorin, dhe të kesh 

kujdes sepse je duke e drejtuar seancën në atë formë që do ta çrregullosh. Unë pata vërejtje personale 

dhe fundja nuk toleroj fyerje nga askush. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, secili duhet të pres ta marr fjalën, për më shumë fjala ju jap secilit që 

e dëshiroj mirëpo nuk ka nevojë askush ta marrë fjalën përderisa është duke diskutuar dikush tjetër. 

z.Naim Çunaku, përgjigje Kryesuesit të Kuvendit, fundja ti e lejove që kjo të merr kahje jashtë 

rendit të ditës, i ke kontribuar kësaj. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, nuk i kontribuoj askujt mirëpo tema është për propozim rregulloren 

për subvencione dhe n‟kuadër të kësaj u diskutua për sport, kulturë etj dhe për këtë u debatua, 

konkret ishte këshilltarja znj.Arjeta Abazi e cila diskutoj për propozim rregulloren, kurse të tjerët 

dolën nga pika e rendit të ditës, konkretisht ishte propozim i të përmendurës për heqjen e një pike 

(pika 6 sa mbaj mend) nga kjo propozim rregullore, çështje tjera konkrete nuk pati, prandaj është 

rregull që pas diskutimeve përfundimtare dhe propozimeve, sugjerimeve dhe vërejtjeve konkrete, 

pastaj hedhën në votim, mirëpo nuk mundemi që të diskutojmë vetëm sipërfaqësisht për një 

dokument si përgjithësisht. 
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z.Naim Çunaku, theksoi, i nderuar Kryesues i Kuvendit nuk mund shkoj kështu siç thua, nëse ti i 

jep veti të drejtë të gjykosh si dhe çka duhet të diskutoj znj.Arjeta Abazi e ke gabim, ti nuk je 

spozorues i propozim rregullores dhe për këtë fol ai që e ka propozuar, jo ti.  

Kryesuesi i Kuvendit, përgjigje parafolësit, theksoi, unë jam ai që i hedh në votim propozimet 

sikurse që ishte ai i këshilltares znj.Arjeta Abazi, e jo drejtori, andaj të mos ngutemi me deklarime. 

znj.Arjeta Abazi, theksoi, për krejt atë e potencova dhe që kërkova më parë nuk do të duhej të 

kishte një fyerje nga ana e drejtorit të DKRS-së pikërisht për atë qe e potencoj “vetëm kërkesa”. 

z.Artrit Mulliqi, theksoi, në qoftë se Grupi i këshilltarëve të LDK-së e konsideron fyerje deklaratën 

e drejtorit z.Pajtim Balaj, atëherë çfarë e konsideroni deklaratën e këshilltarit t‟juaj. 

Unë mendoj se përfshirja e emrave të familjarëve në këtë seancë është më fyerje se sa që deklaroj 

drejtori i DKRS-së. 

z.Naim Çunaku, theksoi, nëse zotëria në fjalë këshilltar nga radhët e Grupit të LDK-së pati një 

çështje personale që ishte me emër të tij, ndërsa drejtori i DKRS e zuri në gojë gjithë Grupin e LDK-

së. Drejtori edhe mund ta praktikoj dhe të cilësoj ndokënd me emra personal, mirëpo ta cilësoj një 

Grup të tërë që nuk është në gjendje të artikuloj një qëndrim, atë mund ta bëjë dhe mund të vazhdoj, 

por në rend të parë si Kryesues i Kuvendit duhet të distancohesh nga ajo e që mendoj se do të ishte e 

udhës të distancohej edhe Kryetari sepse drejtori është nën kompetencë të tij, të intervenohet dhe të 

kërkohet falje për atë lëshim, nëse është lëshim, por nëse është qëllim ta vazhdoj atë.  

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, kur e ceka babin e drejtorit se ka qenë drejtor më parë, unë nuk e kam 

zgjedh andaj nuk është diçka ajo që të thuhet pastaj ma përmende babin. Drejtori i DKRS-ës e tha se 

në të kaluarën nuk janë subvencionuar, dhe unë i thash se për këtë është dashtë ta pyes babin e tij 

sepse ka qenë drejtor i DKRS-së më parë, dhe që e kanë “uzurpuar” këtë drejtori qe 22 vite, kurse 

drejtori i DKRS-ës e tha se nuk kam qenë me të në aspektin politik, mirëpo unë mendoj se ka me të 

sepse me kitarë me çka ka pasë i keni vjedhë i keni qu te shtëpia, kurse tani del dhe na tregon neve jo 

s‟kemi qenë jo kemi qenë, jo Grupi i këshilltarëve jo andej jo këndej. 

z.Bashkim Syla, theksoi, lus Kryesuesin e Kuvendit që këto debate të mos i lejosh të zhvillohen më 

tutje, si dhe ta zbatosh në përpikëri Rregulloren e punës së Kuvendit dhe të mos lejohet ta merr 

ndokush fjalën më shumë se sa është e përcaktuar. Urdhëroni fokusoni në rend të ditës, përndryshe ta 

hedhni propozim rregulloren në votim sepse nuk na kanë hije debate të tilla. Fyerje pati prej dy 

anëve, qoftë nga drejtori i DKRS-së qoftë nga këshilltari parafolës, andaj të mos shkohet tutje me 

debate të tilla.  

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, për fjalë të drejtorëve nuk mbaj përgjegjësi unë si Kryesues i 

Kuvendit por mbajnë secili prej tyre për fjalën e vet, kështu që nëse ndokush është ndier i prekur, 

fjalën i‟a jap edhe njëherë drejtorit të DKRS. 

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i DKRS, theksoi, sërish e them se unë e konsideroj se nuk e kam fyer 

askënd, por nëse ndokush është ndier i fyer kërkoj falje, por nuk besoj se është fyerje, ndërsa a 

mendoj se nuk po ndërtohen argumentet vazhdoj të mendoj ashtu. 

Kurse sa i përket akuzës për vjedhje, tani rreth 1 vit më parë më është bërë një e njëjtë dhe për atë 

jam adresuar me padi dhe do të vazhdoj njëjtë sërish, kurse këshilltarit Ekrem Rrahmani i mbetet ta 

dëshmoj në gjykatë se çfarë kam vjedh unë.  

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë debati për propozim rregulloren sipas kësaj pike të rendit të 

ditës përfundoj dhe nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, atëherë unë e hedh në votim. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 34 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, me 21 vota PËR, asnjë votë KUNDËR dhe asnjë votë të PËRMBAJTUR, miratohet 

propozim Rregullorja sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës. 
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znj.Arjeta Abazi, theksoi, i nderuar Kryesues, unë e pata një propozim dhe lexova në diskutimin 

tim, andaj të hedhet në votim. 

Kryesuesi i Kuvendit, kërkoj nga parafolësja që ta lexoj edhe njëherë konkretisht propozimin, ose 

ta dorëzoj me shkrim. 

znj.Arjeta Abazi, përgjigje Kryesuesit të Kuvendit, theksoi, nëse duhet të përsëriten propozimet 

edhe njëherë atëherë po e fillojmë seancën edhe njëherë prej fillimi dhe po i përsërisim të gjitha. 

 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, unë nuk mund t‟i mbaj të gjitha shënimet për secilin propozim, andaj 

meqë proceduralit u votua njëherë për këtë propozim rregullore, e konsideroj të përfunduar këtë pikë 

të rendit të ditës dhe vazhdojmë me pikën e radhës. 

  
 

 

     5. Propozim Rregullorja për funksionimin e institucioneve edukative-arsimore të                  

         Komunës së Podujevës 

                      - Raporti nga diskutimi publik     
 

 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i Drejtorisë së Arsimit-DKA, e paraqiti fjalën hyrëse rreth kësaj pike të 

rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, para vetës e keni propozim rregulloren për funksionimin e 

institucioneve edukative-arsimore në Komunës së Podujevës, dhe gjithashtu keni të bashkëngjitur 

një raport i cili përmban sugjerimet, vërejtjet dhe plotësimet për propozim rregulloren në fjalë. 

Unë nuk dëshiroj të zgjati shumë për arsye se draftin e rregullores keni të gjithë, dhe ju falënderoj 

për pjesëmarrjen në diskutimin publik që është mbajtur më 15 mars të muajit të kaluar ku kanë marrë 

pjesë drejtor të institucioneve edukative arsimore por edhe qytetarë. Gjithashtu i jam falënderues 

edhe secilit këshilltarë të Kuvendit që përmes formës zyrtare elektronike (përmes e-maileve) kanë 

dhënë sugjerimet e tyre e që ne i kemi inkorporuar në draftin e rregullores në fjalë por edhe ato që 

nuk kemi pas mundësi t‟i fusim në këtë rregullore e që bëhet fjalë për pagesën e kujdestarisë e cila 

parashihet me Udhëzim Administrativ dhe Kornizën Afatmesme Buxhetore që nga viti 2023 niveli 

qeveritar ta mbuloj këtë pagesë për kujdestarinë e klasave që i kanë mësimdhënësit. 

Pra nga Ju kërkojmë mbështetjen për këtë propozim rregullore e cila nuk do të na lehtëson punën 

vetëm neve si Drejtori e Arsimit, mirëpo do ta vëreni edhe ju si prindër së bashku me fëmijët e juaj 

do t‟i dini qartë detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë edhe drejtorët e shkollave, edhe mësimdhënësit 

por edhe nxënësit në shkolla. 

z.Qëndrim Softolli, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, si grup i këshilltarëve nga 

radhët e LDK-së e kemi mbështetur vënien në diskutim publik të kësaj propozim rregulloreje, 

mirëpo në draft shihen qartë një mori shkeljesh së Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative bazike të 

fushës së arsimit si dhe është anashkaluar Kontrata Kolektive. 

Këtë propozim rregullore e karakterizon tejkalimi i autorizimeve ligjore, dhe si e tillë në tërësinë e 

saj i ngjason një organogrami me përshkrim të detyrave të punës së personelit të shkollave, të drejtat 

dhe detyrimet, e që kjo ka qenë panevojshme sepse të drejtat dhe detyrimet e personelit i cakton 

Ligji për arsimin parauniversitar dhe një mori udhëzimesh të MASHT, Kontrata Kolektive si dhe 

kontrata e punës e secilit punëtor të arsimit parauniversitar. 

Unë po fokusohem te Kreu V i propozim rregullores ku janë masat edukativo disiplinore, pjesë në të 

cilën drejtori i Drejtorisë së Arsimit është kujdesuar për nënshtrim të udhëheqjes dhe stafit të 

shkollave e që i njëjti 2 vite më parë si asambleist i VV-s i kritikonte, madje duke përdorur edhe 

epitete fyese. Në nenin 50 nga gjithsej 10 masa disiplinore 5 prej tyre nuk kanë mbështetje ligjore, 

pra janë të jashtëligjshme sepse rregullorja nuk mund të ketë masa disiplinore më shumë se sa që 
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parasheh ligji. Neni 85 i Ligjit të punës – masat disiplinore për shkeljet e detyrave të punës thuhet, 

për shkeljet e detyrave të punës, të punësuarit do t‟i shqiptohet njëra nga këto masa ndëshkuese,   -

vërejtje me gojë, -vërejtje me shkrim, -ulje në pozitë, -suspendim të përkohshëm dhe -ndërprerje të 

marrëdhënies së punës.  Pastaj në paragrafin 2 thuhet, masat -vërejtje me gojë, -vërejtje me shkrim 

dhe -ulje ose degradim të pozitës, do të shqiptohen për shkelje të lehta të detyrave të punës në pajtim 

me Kontratën Kolektive, aktin e brendshëm të punëdhënësit dhe kontratën e punës, mandej masat 

ndëshkuese -suspendim i përkohshëm dhe -ndërprerja e marrëdhënies së punës, do të shqiptohen për 

shkelje të rënda të detyrës së punës në pajtim me Kontratën Kolektive, aktin e brendshëm të 

punëdhënësit dhe kontratën e punës. 

Me hyrjen në fuqi të ligjit për zyrtarët publik procedurat disiplinore për të gjithë të punësuarit 

shqiptohen siç e parasheh ky ligj, sipas të cilit ligj rregullohet marrëdhënia juridike ndërmjet shtetit 

dhe zyrtarëve publik, pra zyrtar publik janë: Nëpunësi i shërbimit civil, Nëpunësi i shërbimit publik 

që janë punëtorët e arsimit në këtë rast, Nëpunësi i  kabinetit dhe Nëpunësi administrativ dhe 

mbështetës. Neni 47, te masat disiplinore të cilat mund të zbatohen ndaj Nëpunësit civil janë;  -

vërejtje, -ndalim nga 20% deri në 40% të pagës për një periudhë deri në 6 muaj, -ndalimi i ngritjes 

në detyrë duke përfshirë këtu edhe ngritjen e shkallës së pagës për një periudhë nga 2 deri në 5 vite, 

si dhe -largim nga shërbimi civil. 

Neni 48, kompetenca dhe procedura disiplinore, thuhet, masat disiplinore të parashikuara në 

paragrafin 1.1 të nenit 47 të këtij Ligji jepen nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt, mbikëqyrësi i 

drejtpërdrejt detyrohet të filloj procedurën disiplinore mbi bazën e fakteve konkrete dhe të provuara 

mbi shkeljen e detyrimeve nga nëpunësi civil, ndërsa masat disiplinore të parashikuara në paragrafin 

1.2 deri në 1.4 të nenit 47 të këtij Ligji janë në kompetencë të Komisionit disiplinor. 

Sipas propozim rregullores në këtë pikë të rendit të ditës, masat edukativo disiplinore, në nenin 50 

thuhet, masat disiplinore ndaj stafit drejtues dhe stafit mësimdhënës dhe teknik të shkollës, nën 1 për 

shkelje të dispozitave të kësaj rregulloreje dhe për mos zbatimin e akteve të tjera të MASHT stafi 

drejtues (drejtori, zëvendësdrejtori dhe sekretari), stafi mësimor profesional dhe stafi administrativ 

dhe punëtorët teknik e shërbyes u nënshtrohen masave administrative disiplinore,      -vërejtje me 

gojë, -vërejtje me shkrim, -gjobë në të holla, -adresim tek organet e rendit, -ulje në pozitë, -ndërrimi 

i shkollës, -ndalim i gradimit deri në 5 vite, -suspendim i përkohshëm nga puna me 50% të pagës 

bazë prej 1 deri në 6 muaj varësisht nga shkalla e shkeljes së detyrave të punës,   -suspendim i 

përkohshëm nga puna pa pagesë prej 1 deri në 12 muaj varësisht nga shkalla e shkeljes së detyrave të 

punës, ndërprerje e përhershme e marrëdhënies së punës. Pra do të thotë pikat 1.3; 1.4; 1.6; 1.8 dhe 

1.9 nuk kanë bazë ligjore në bazë të Ligjit të punës, Ligjit për zyrtarët publik dhe Rregullores për 

disiplinë dhe ankesa të zyrtarëve publik.  Po ashtu jeni thirr në ligjin për kundërvajtje i cili e 

rregullon krejt një materie tjetër dhe nuk ka të bëjë asgjë me arsim, madje edhe pikat në të cilat jeni 

thirrur janë totalisht jashtë fushës së veprimit që rregullon Ligji për kundërvajtje ku neni 1 i tij ku e 

specifikon qëllimin dhe fushëveprimin thotë, me këtë ligj rregullohen kushtet për caktimin e 

kundërvajtjeve dhe sanksioneve për kundërvajtje, palët dhe përgjegjësia për kundërvajtje dhe 

proceduar e kundërvajtjes, kurse te neni 2 Nocioni i kundërvajtjes thuhet, Kundërvajtje është sjellja 

me të cilën shkelet ose rrezikohet rendi dhe qetësia publike, pra po duhet me i cekë edhe çka 

përmban Ligji për kundërvajtje. 

Te pika 1.3, gjoba në të holla, ndalesë në pagë, është e rregulluar me Ligjin për zyrtarët publik në 

nenin 47. Pika 1.2, ndalimi nga 20% deri në 40% e pagesës për një periudhë deri në 6 muaj, 

rrjedhimisht kjo pikë është dashtë të jetë në harmoni të plotë sikurse që është në ligj. Pika 1.4, 

adresim tek organet e rendit, totalisht qesharake, e jashtëligjshme dhe fyese për fushën e arsimit. 
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Pika 1.9, ndërrimi i shkollës, kjo masë disiplinore duhet të jetë shumë më specifike dhe të paktën 

është dashtë të sqarohen se a do të përdoren nenet 52 dhe 53 i Ligjit për zyrtarët publik dhe të ishte 

në harmoni të plotë me Rregulloren për transferin e nëpunësve publik, të sqarohet edhe periudha e 

ndërrimit të shkollës, andaj kështu siç është kjo pikë e përgjithësuar nuk është në harmoni me Ligjin 

dhe rregulloren përkatëse. 

Ne si LDK kërkojmë që para se të miratohet një rregullore e tillë, të merret mendimi ligjor i 

Ministrisë së linjës sepse kjo propozim rregullore bie ndesh me ligjet që rregullojnë marrëdhënien e 

punës në arsim, gjegjësisht masat disiplinore ndaj personelit arsimor janë të jashtëligjshme. 

Mos na vëni në lajthitje neve si asamble komunale kinse po bëjmë rregullore, e që janë të 

jashtëligjshme ashtu siç ndodhi vitin e kaluar me rregulloren për të drejtat e fëmijëve. 

Ne si Grup i këshilltarëve të LDK-së kërkojmë që propozim rregullorja për funksionimin e 

institucioneve edukative-arsimore të tërhiqet dhe të ndryshohen masat disiplinore sepse masat duhet 

të jenë në përputhje të plotë me Ligjin për zyrtarët publik dhe rregulloren për zyrtarët publik, e jo të 

futen masa që nuk parashihen me ligj dhe rregullore për masat disiplinore dhe ankesat e zyrtarëve 

publik si dhe Ligjin e punës. 

Pas plotësim ndryshimit të merret mendimi ligjor i Ministrisë së linjës dhe atëherë dhe në atë formë 

do ta kishte edhe mbështetjen tonë. 

z.Ragip Fetahu, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, propozim rregullorja e cila 

është para neve, është si praktik që ka filluar më herët të zbatohet në Komunat e  Gjakovës dhe 

Rahovecit, pra është rregullore shumë e ngjashme dhe këtë mund ta gjejmë edhe në internet me pak 

mund dhe pak përkushtim. Kjo rregullore është e domosdoshme për Komunën tonë sepse janë disa 

mangësi ligjore e që në Komunën tonë kanë lënë shprazëti të madhe në sistemin edukativo arsimor. 

Sa i përket çështjeve ligjore është mirë që ne vërtetë kemi filluar t‟i lexojmë Ligjet nacionale dhe 

rregulloret por e rëndësishme është se kjo rregullore ka kaluar në praktikat tjera dhe fazat tjera të 

cilat janë të domosdoshme për të kaluar dhe MAPL ka dhënë mendimin e vetë për këtë çështje dhe si 

e tillë kjo rregullore nuk paraqet asnjë shkelje ligjore por vetëm është e bazuar në rregullativën e 

përgjithshme ligjore, prandaj ne Grupi i këshilltarëve nga radhët e LVV-së e përkrahim. 

z.Bashkim Syla, në emër të Grupit të këshilltarëve të PDK-së, theksoi, çdo vendim i Kuvendeve 

komunale shkojnë në MAPL për vlerësim e cila pastaj i kthen vlerësimet, edhe pse deri tani disa 

vendime kanë shkuar në mënyrë të heshtur mirëpo tani për çdo vendim MAPL do të jep mendimin e 

vetë rreth ligjshmërisë, kështu që edhe kjo rregullore nëse ka ndonjë shkelje ligjore sigurisht se do të 

kthehet nga MAPL. Ndërsa duke parë gjendjen në arsim, unë mendoj se kjo rregullore duhet të kaloj 

dhe të hyjë në funksion sa më shpejt të jetë e mundur. 

z.Qëndrim Softolli, theksoi, vetëm deshta të ndërlidhem paksa me kolegun parafolës z.Bashkim 

Syla rreth kthimit të rregulloreve nga niveli qendror ku veç sot kemi tri të tilla, e që dua të them se 

kjo praktikë nuk po na mëson neve si duket por rregullisht po vazhdojmë të nxjerrim rregullore që 

mund të kenë shkelje të ligjit, andaj mu për këtë i ceka secilin nen ku ka shkelje në mënyrë që t‟i 

paraprinë asaj. 

z.Bashkim Syla, duke i‟u përgjigjur parafolësit, theksoi, ka të drejt plotësisht parafolësi z.Qendrim 

Softolli dhe ne jemi në dijeni se 2 prej tyre  që i kemi sot në rishqyrtim, me theks njëra që ka të bëjë 

me vendimin për shpërndarjen e druve të konfiskuara e që sigurisht se kolegu e dinë se si ka 

funksionuar në të kaluarën, qëllimi ka qenë i mirë mirëpo MAPL e ka kthyer duke e parë të 

arsyeshme se është në kundërshtim me Ligjin e që tani sa jam në dijeni unë ato dru kanë dal në 

tenderim/ankand dhe janë në fazën e shitjes së tyre ashtu siç ka rekomanduar Ministria. 
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z.Qëndrim Softolli, përgjigje parafolësit, theksoi, me gjithë respektin për kolegun parafolës, mirëpo 

nuk vlerësohet njeti/qëllimi jonë e që sigurisht ka qenë i mirë, por vlerësohet ligjshmëria se a ka 

shkelje apo jo. 

z.Bashkim Syla, sërish përgjigje parafolësit, theksoi, unë jam në dijeni se shumë Komuna drutë e 

konfiskuara nga pylltarët i kanë shpërndarë për raste sociale dhe atë në mënyrën siç kemi vepruar ne 

me vendim të Kuvendit, mirëpo tani përse vendimi jonë ka ardh si i jashtëligjshëm ndërsa për 

Komunat tjera vlerësimi nuk ka qenë i njëjtë unë nuk e di. Mirëpo jam në dijeni se paraprakisht është 

pyetur niveli qendror në çfarë forme ndahen drutë e konfiskuara. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, temën për të cilën po diskutojnë dy parafolësit e kemi edhe si pikë të 

rendit të ditës, andaj t‟i përmbahemi temës aktuale. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA, theksoi, duke i‟u falënderuar për sugjerimet dhe vërejtjet e 

dhëna ju rikujtoj se ashtu siç e potencoj edhe kolegu parafolës zotëri Fetahu çdo rregullore i kalon 

fazat përkatëse në Ministritë përkatëse. Në të njëjtën kohë nenet përkatëse siç është ai 50 janë të 

harmonizuara qartë që pezullimi i përkohshëm është nga 1 deri në 3 muaj për nxënës dhe që 

parashihet me Udhëzim Administrativ dhe sa për njohurinë e juaj për çdo shkollë që është mbi 500 

nxënës ka edhe sekretarin përkatës në shkollë të cilët kryesisht janë juristë dhe me të cilët e kemi 

diskutuar shumë hapur çdo çështje, mirëpo mua po më bënë çudi fakti për asambleistin në fjalë i cili 

ndoshta më mirë do të ishte ta lexonte rregulloren se sa ligjet sepse kogja shumë i‟a ka huq duke i 

përmendur ngase nuk kanë asgjë të bëjnë me këtë pjesën tonë. 

Pra për çdo nen në këtë rregullore është edhe Udhëzimi se ku është bazuar, ndërsa nëse është në 

kundërshtim janë organet tjera që e konstatojnë por jo ne t‟i japim epitete të tilla si ekonomistët, e që 

as unë nuk mund ta marrë të drejtën që të them se ka shkelje sepse siç u potencua një rregullore të 

tillë e ka Komuna e Gjakovës si dhe një varg komunash tjera të cilat veç e kanë kaluar dhe e kanë në 

fikson dhe e shfrytëzojnë. 

z.Qëndrim Softolli, përgjigje drejtorit parafolës, theksoi, rreth njohurive në anën juridike mund të 

më gjykosh, ndoshta kamë mangësi, mirëpo për secilin nen të rregullores e kam paraqitur edhe ligjin 

që sipas mendimit tim paraqet shkelje dhe për këtë e marrim përgjigjen më vonë.  Jam i bindur se 

arsimi në Podujevës asesi nuk reformohet nga ajo vegël që çdo ditë e shkel ligjin dhe në secilën ditë 

të javës i publikohet nga një skandal dhe për këtë çështje do ta trajtojmë ditëve në vijim. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, e hedh në votim këtë 

propozim rregullore sipas materialit përkatës të dërguar me rendin e ditës dhe konstatimeve të 

rekomanduara nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 33 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, me 19 vota PËR, 13 vota KUNDËR dhe 1 votë të PËRMBAJTUR, miratohet 

propozim Rregullorja sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës. 
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     6. Propozimi për nisjen/inicimin e procedurave për themelimin e Ndërmarrjes Publike   

         Lokale (NPL) në Komunën e Podujevës  

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, pra në këtë pikët të rendit kemi të bëjmë me një 

nismë e cila ka për qëllim themelimin e një Ndërmarrje Publike në kuadër të Komunës e cila besoj se 

është shumë e nevojshme ngase për çdo gjë nuk mund të procedohet me tender, shembull për 1 apo 

disa gropa nuk mund të qiten tenderë, andaj një ndërmarrje e tillë i mungon Komunës së Podujevës, 

megjithatë ftoj përfaqësuesin e Ekzekutivit të na jap informata më të detajuara. 

z.Vigan Salihu, U.D. drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik-DPZHE, e 

paraqiti fjalën hyrëse rreth kësaj pike të rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, Ndërmarrja e re Publike 

Komunale ka për qëllim ofrimin e një game të re të shërbimeve publike me qëllim të përmirësimit të 

mirëqenies së qytetarëve duke ofruar shërbime efikase publike, rritje të punësimit dhe ekonomizimin 

e kostove për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Kjo Ndërmarrje do të ofroj një numër të madh të shërbimeve sikurse që janë shërbimet e tregut, 

varrezave, parkingut publik, kanalizimi, gjelbërimi, shtretër lumenjve, dizajnimi i hapësirave publike 

dhe dekorimi, mirëmbajtja dimërore dhe verore e rrugëve, pyllëzimi i sipërfaqeve, mirëmbajtja e 

ndriçimit publik e të tjera.  

Shërbime që sot nuk ofrohen për qytetarët por që do t‟i ofroj kjo ndërmarrje janë edhe mirëmbajtja e 

varrezave, parkingu publik e të tjera, kurse shërbimet të cilat ofrohen përmes operatorëve ekonomik 

përmes procesit të tenderimit Komuna e Podujevës brenda vitit shpenzon rreth 400,000.00€ ndërsa 

këto shërbime planifikohet t‟i ofroj kjo Ndërmarrje. 

Prandaj dy arsyet kryesore të themelimit të kësaj Ndërmarrjeje janë ekonomizimi i kostove për 

ofrimin e shërbimeve publike që do të jetë në dobi të tatimpaguesve si dhe ofrimi i shërbimeve të 

cilat sot nuk ju ofrohen qytetarëve. Shpresoj që ta përkrahni këtë nismë. 

z.Naim Çunaku, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve nga 

radhët e LDK-ës e mbështesim në plotni dhe ka qenë nevojë që të bëhet një menaxhim pak më të 

mirë i kërkesave të qytetarëve që ndodhin në Komunën tonë si dhe sigurisht se çdo gjë, çdo veprim 

dhe çdo vendim që është në të mirë të qytetarëve dhe që bindemi se është në të mirë të qytetarëve do 

ta ketë mbështetjen tonë si Grup. 

z.Ardi Hasani, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, meqë krijimi i kësaj 

Ndërmarrje ofron shërbime të reja dhe jo vetëm, rrjedhimisht e lehtëson jetën e qytetarëve ne Grupi i 

këshilltarëve nga radhët e LVV-së e përkrahim propozimin për inicimin e procedurave për 

themelimin e Ndërmarrjes Publike Lokale përkatëse në Komunën e Podujevës. 

z.Gazmend Islami, theksoi, po shihet se kur bëhet fjalë për një gjë të mirë i jepet përkrahje nga të 

gjithë. Pra edhe unë i jap mbështetje të fuqishme krijimit të kësaj Ndërmarrje dhe shpresojë që një 

Ndërmarrje e tillë do të ofroj dhe kryej shumë shërbime që ndikojnë në rritjen e buxhetit të Komunës 

andaj për neve është e mirëseardhur. Pra qysh në fillim i thash edhe drejtorit të DBF-ës se 

komunikimi mes pozitës dhe opozitës për të mirën e qytetarëve duhet të jetë i sinqertë mes vete në 

mënyrë që për qytetarët llapjan të jemi më të mirë dhe më të dinjitetshëm, prandaj për këtë si 

asambleist i Ballit Kombëtar Demokrat jam në dakord.  

z.Xhevdet Maloku, theksoi, e përshëndes këtë iniciativë të Drejtorisë së Planifikimit dh Zhvillimit 

Ekonomik, për të qenë sa më efikase dhe më e suksesshme kjo Ndërmarrje në ofrimin e atyre 

shërbimeve fillimisht konsideroj se duhet të ketë konsultime apo tryeza të diskutimit të grupeve 

punuese së bashku me ekspert të fushave që i mbulon aktiviteti i kësaj Ndërmarrje. 
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Tek shërbimi i cekur nga Drejtoria, që ka të bëjë me mirëmbajtjen e varrezave është një shërbim që 

është duke na munguar neve sidomos në fshatra andaj duhet pasuar parasysh edhe konsultimi 

paraprak edhe me Bashkësitë fetare të Podujevës. 

Tek shërbimi i parkingut publik, është një ndër shërbimet më të rëndësishme që do të ofronte kjo 

Ndërmarrje por që ai shërbim të jetë sa më efikas Komuna jonë ka nevojë edhe për një Rregullore e 

cila rregullon dhe organizon shfrytëzimin e parkingut të komunës, parkingjeve me Partneritet 

Publiko Privat-PPP, kushtet dhe mënyrën e pagesës si dhe llojet e buletave. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, e hedh në votim 

propozimin për nisjen/inicimin e procedurave për themelimin e Ndërmarrjes Publike Lokale në 

Komunën e Podujevës, sipas materialit të dërguar me thirrjen e kësaj mbledhje dhe Konstatimeve të 

rekomanduara nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 33 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, njëzëri me 33 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të Përmbajtur, me 

vendim miratohet propozimi për nisjen/inicimin e procedurave për themelimin e Ndërmarrjes 

Publike Lokale (NPL) në Komunën e Podujevës, sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të 

kësaj pike të rendit të ditës, dhe konstatimeve të rekomanduara nga mbledhja e Komitetit për 

Politikë dhe Financa. 

 
 

     7. Propozim Vendimi për themelimin dhe përbërjen e Këshillit Komunal për Siguri në   

         Bashkësi - KKSB në Komunën e Podujevës  

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, së bashku me material e kësaj pike e keni marrë 

edhe listën e të propozuarve për këtë Këshill, kështu që emrat i keni parë besoj, një emër mungon q 

duhet t‟i bashkëngjitet Këshillit dhe është kryesuesi/ja i/e Komitetit për Komunitete, Komitet i cili 

nuk është formuar ende sepse është kthyer me rekomandime nga Ministria përkatëse por që në 

vazhdim e kemi pikë të rendit të ditës dhe i e sqarojmë këtë, por që Kryesuesi/ja i/e këtij Komiteti 

është edhe anëtar/e me automatizëm në KKSB. 

znj.Donjetë Sheqiri, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, në emër të Grupit të 

këshilltarëve nga radhët e LDK-së e përkrahim propozim vendimin përkatës për themelimin dhe 

përbërjen e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi – KKSB. 

z.Ragip Fetahu, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, kam një pyetje për 

Ekzekutivin e Komunës, kush i emëron dhe mbi çfarë baze emërohen këta përfaqësuesit e 

bashkësive lokale. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, sa për sqarim, KKSB nuk themelohet nga Ekzekutivi i Komunës por 

nga Kuvendi i Komunës. 

z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, theksoi, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi-KKSB 

themelohet konform një Udhëzimi Administrativ të MAPL / MPB dhe parashihen gjitha pozitat 

përkatëse ku disa janë me automatizëm sipas detyrës zyrtare kurse disa me propozimet e akterëve 

përkatës.  Sa i përket pozitave për të cilat pati pyetje këshilltari parafolës, (Këshillat Lokale për 

Siguri në Bashkësi-KLSB në Orllan dhe Kërpimeh) janë përfaqësues të cilët i emëron/zgjedh dhe 

propozon Policia e Kosovës. 

Pra siç shihet brenda këtij KKSB ka edhe zyrtar të Ekzekutivit, edhe përfaqësues të Komuniteteve jo 

shumicë por edhe përfaqësues të subjekteve tjera siç janë Shoqata, OJQ e të tjera, pra kemi kryetarin 

e Këshillit të Bashkësisë Islame, Zjarrëfikës, OJQ, e të tjerë, pra me një fjalë janë të gjitha 

organizimet të cilat përfshijë jetën e organizuar brenda për brenda Komunës. 
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z.Ragip Fetahu, theksoi, unë fjalën e kisha për këta përfaqësuesit e bashkësive lokale Orllan dhe 

Kërpimeh, pra thjesht më intereson qysh këta njerëz i përfaqësojnë ato bashkësi. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, për pyetjet e parashtruara nga këshilltari z.Ragip Fetahu, nëse 

dëshiron më në detaje përgjigjen mund t‟ia jep zyra ligjore ditëve në vijim. 

Atëherë nëse nuk ka të lajmëruar tjerë për të marrë fjalën, unë e hedh në votim propozim vendimin 

për themelimin dhe përbërjen e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi-KKSB, sipas thirrjes dhe 

materialit përkatës të dërguar me thirrjen e kësaj mbledhje, Konstatimet e rekomanduara nga 

Komitetit për Politikë dhe Financa. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 31 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, njëzëri me 31 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të Përmbajtur, miratohet 

propozim vendimi sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës, 

Konstatimeve të rekomanduara nga Komitetit për Politikë dhe Financa, si dhe me përfundimin që 

pasi të zgjedhjet kryesuesi/ja i/e Komitetit për Komunitete, është pjesë e përbërjes së KKSB-së me 

automatizëm ashtu siç parashihet me Udhëzimin përkatës Administrativ.      

 

     8. Propozim Rregullorja për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të Palestrës Sportive   

         “Hakif Zejnullahu” në Podujevë 

                      - Propozim vendimi për vënie në diskutim publik 

  

z.Pajtim Balaj, U.D. drejtor i Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit-DKRS, e paraqiti fjalën 

hyrëse rreth kësaj pike të rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, ne si DKRS propozojmë vendim për 

vënie në diskutim publik të propozim rregullores për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të Palestrës 

Sportive “Hakif Zejnullahu” në Podujevë.  

Diskutimi publik sipas nenit 1 të këtij propozim vendimi zgjatë 30 ditë, përkatësisht prej datës 09 

maj 2022 deri më 09 qershor 2022, brenda së cilës DKRS mund të organizoj diskutime të ndryshme 

kurse debati publik me qytetarë mbahet po në këtë sallë më datë 18 maj 2022 në ora 10;00. 

Propozimet, sugjerimet apo vërejtjet që mund të jenë për draftin e  propozuar të rregullores mund të 

paraqiten në ditën e debatit publik por edhe në Zyrën për marrëdhënie me publikun dhe informim 

por edhe në e-mail adresën e shefit të sektorit jakup.gashi@rks-gov.net të cilat pastaj shqyrtohen dhe 

prezantohen në rregulloren finale e cila do t‟i paraqitet Kuvendit për miratim final. 

Gjithashtu një sqarim shtesë, pjesa e tarifave për shfrytëzim të palestrës, reklamim e të ngjashme 

janë të inkorporuara në rregulloren për taksa tarifa dhe gjoba komunale. 

znj.Donjetë Sheqiri, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, ne Grupi i këshilltarëva 

nga radhët e LDK-së e mbështesim propozim vendimin për vënie në diskutim publik të propozim 

rregullores për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të Palestrës Sportive “Hakif Zejnullahu” në 

Podujevë, ndërsa kontributin tonë me rekomandime dhe propozime do ta japim gjatë fazës së 

diskutimit publik. 

z.Bahri Blakçori, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga 

radhët e LVV-së e përkrah këtë propozim rregullore që e njëjta të kaloj në diskutim publik. Ftoj të 

gjithë sportistët veçanërisht ekipet të cilat shfrytëzojnë atë Palestër që me sugjerimet apo edhe 

vërejtjet eventuale të tyre ose idetë e tyre kreative të mundësojnë që kjo rregullore të jetë sa më e 

pasuruar në kuptimin e plotësimit të saj gjatë fazës së diskutimit publik. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën e hedh në votim 

propozim vendimin përkatës sipas të cilit propozim rregullorja vëhet në diskutim publik, përfshirë 

edhe propozimet e drejtorit të DKRS lidhur me kohëzgjatjen dhe datat e diskutimit/debatit publik me 

qytetar. 
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Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 30 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent në sallë, njëzëri me 30 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të Përmbajtur, miratohet 

propozim vendimi sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës, me 

plotësim ndryshimet, përkatësisht propozimet e drejtorit të DKRS-së rreth kohëzgjatjes së diskutimit 

publik  dhe datat e diskutimit/debatit publik, dhe atë;  

Diskutimi publik zgjat 30 ditë përkatësisht prej 09 maj 2022 deri më 09 qershor 2022, brenda së 

cilës Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit mund të organizoj diskutime të ndryshme, kurse Debati 

publik me qytetarë mbahet më 18 maj 2022 duke filluar nga ora 10;00, në ndërtesën e re të 

Komunës, kati përdhes - salla e mbledhjeve. 

 

znj.Donjetë Sheqiri, kërkoj nga Kryesuesi i Kuvendit të rishqyrtoj mundësinë që pjesa e mbetur e 

kësaj seance të vazhdohet një ditë tjetër kurdo që pajtohemi të gjithë. 

Kryesuesi i Kuvendit, përgjigjem parafolëses, theksoi, për propozimin e juaj e nderuar u votua 

njëherë në fillim të mbledhjes dhe tani nuk mund të votohet dy herë për të njëjtën çështje. 

z.Xhevdet Maloku, theksoi, sa i përket pauzës kërkoj mirëkuptim nga të gjithë që nëse ka mundësi 

të propozohet dhe të ketë pauzë afër kohës së faljes së xhumasë ngase jemi disa anëtar/e të Kuvendit 

këtu që shkojmë. Pra mundësisht të kemi pauzë afër orës 13;00 dhe besoj se kthehemi rreth orës 

13;50. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, konsideroj se mund të vazhdojmë me seancën deri në ora 12;45 e 

pastaj të shkojmë në pauzë për 1 orë e 30 minuta, nëse veç pajtoheni shumica.  
 

 

 

 

     9. Propozim Rregullorja për taksa tarifa dhe gjoba komunale 

                      - Propozim vendimi për vënie në diskutim publik 
 

 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave-DBF, e paraqiti fjalën hyrëse 

rreth kësaj pike të rendit të ditës, ndër të tjera theksoi, Komuna e Podujevës e ka një rregullore në 

fuqi për taksa tarifa dhe gjoba komunale e cila daton nga viti 2018, pastaj në vitin 2021 janë bërë 

disa plotësim ndryshime kurse tani është shtruar si nevojë e ndryshimit të kësaj rregulloreje dhe ne e 

kemi hartuar këtë draft të cilin e keni paravetës por që paraprakisht kërkohet që e njëjta të vëhet në 

diskutim publik për të paktën 30 ditë ashtu siç përcaktohet edhe ligj. 

Një pjesë dërmuese e kësaj rregulloreje vazhdon të mbetet e njëjtë, ndryshimet janë te taksa për 

ushtrimin e veprimtarisë afariste ku po thuajse rreth 98% të bizneseve janë të liruara nga kjo taksë 

përjashtimisht disa biznese të cilat konsiderohen se kanë një gjiro dhe fitim shumë të lartë se 

bizneset tjera dhe i‟u është vënë një taksë për të cilën konsiderohet se është reale dhe nuk është e 

lartë. Gjithashtu kemi vënë lehtësime edhe te bizneset prodhuese dhe te lejet e ndërtimit ku pothuajse 

kemi larguar këtë taksë dhe pothuajse ka mbetur një taksë vetëm simbolike, janë edhe disa 

ndryshime të tjera por sido që të jetë të gjitha propozimet dhe vërejtjet ne mund t‟i marrim edhe tani 

mirëpo edhe gjatë kohëzgjatjes së diskutimit publik për çka jemi të hapur që ta ndryshojmë dhe 

plotësojmë edhe me propozime të reja të cilat normalisht që mund të jenë të arsyeshme. 

Periudhë të diskutimit publik propozoj të jetë nga 09 maj 2022 deri më 09 qershor 2022, kurse më 23 

maj nga ora 16;00 të mbahet debati me qytetarë, duke mos harruar ta cekë se po ashtu vërejtjet apo 

propozimet mund t‟i përcjellëni edhe me shkrim, si dhe çështje tjera me rëndësi që janë paraparë 

edhe në propozim vendimin përkatës. 
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z.Arjant Topanica, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, Grupi i këshilltarëve nga 

radhët e LDK-së e përkrahë propozim vendimin për vëni në diskutim publik të propozim rregullores 

për taksa tarifa dhe gjoba komunale, ndërsa vërejtjet dhe sugjerimet tona si dhe gjithçka çka kemi 

rreth kësaj rregulloreje do ta bëjmë gjatë kohëzgjatjes së diskutimit publik rreth kësaj pike. 

z.Xhevdet Maloku, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, kjo rregullore ka rëndësi 

të madhe për bizneset që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Llap. Vazhdimisht me vite të gjithë e kemi 

pasë një breng të përbashkët që ka qenë kalimi i bizneseve në drejtim të Komunave tjera, kuptohet se 

nuk është taksa ajo që ka ndikuar në largimin e bizneseve sepse ka shumë faktorë tjerë që renditen në 

top listë. Mënyra e vendosjes së taksave është koncepti që kemi për shoqërinë tonë në të cilën 

jetojmë dhe që dëshirojmë ta ndërtojmë. Disa vite me radhë bizneset tona u prekën nga Pandemia 

Covid 19, kurse në këtë vit janë duke u ballafaquar me krizën tjetër ekonomike, pra përmbledhur me 

një fjalë janë në një periudhë që kanë nevojë për t‟i mbështetur në çfarëdo mënyre që ekziston. 

Propozoj që të shqyrtohet mundësia që bizneseve të vogla dhe atyre si, gastronomia dhe qendrat 

tregtare me prejardhje nga Llapi të përfitojnë nga një vendim i taksave deri në 50% të shumave të 

cekura në materialet e pranuara dhe ku tolerim të jetë vetëm për vitin 2022, e gjithë kjo për t‟i 

fuqizuar bizneset llapjane për tejkalimin e krizës aktuale. 

Taksa idelae është ajo taksë e cila nxitë rritjen ekonomike duke shtuar vende të reja të punës apo 

duke mos shtuar nivelin e papunësisë siç ndodhi gjatë pandemisë. 

Sa i përket tarifave për shërbime publike, mendoj se duhet të merret parasysh rritja çmimit të 

materialit transportiv dhe kësi soji të vendosin çmime reale të tregut në rastet kur ndodh prerja e 

asfaltit nga ana e bizneseve për nevojat e tyre, pra fjala është për nenin 10 të kësaj draft rregulloreje. 

Tek neni 17 propozoj që kërkesa për subvencionim në bujqësi të jetë pa pagesë, si dhe për fund në 

emër të grupit të këshilltarëve të LVV-së e mbështesim që kjo propozim rregullore të vëhet në 

diskutim publik, dhe këto që i potencova të vlejnë si dhe çështje tjera që mund të paraqiten gjatë 

kohëzgjatjes së diskutimit publik. 

z.Bashkim Syla, në emër të Grupit të këshilltarëve të PDK-së, theksoi, edhe ne Grupi i këshilltarëve 

të PDK-së jemi që kjo propozim rregullore të vëhet në diskutim publik, kurse gjatë diskutimit publik 

do të japim vërejtjet dhe sugjerimet tona.  

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, e hedh në votim 

propozim vendimin për vënie në diskutim publik të propozim rregullores sipas kësaj pike të rendit të 

ditës, përfshirë edhe rekomandimet nga mbledhja e KPF-së dhe propozimet e drejtorit të DBF të bëra 

në fjalën hyrëse. 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 29 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent për momentin në sallë, njëzëri me 29 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të 

Përmbajtur, miratohet propozim vendimi sipas materialit përkatës të dërguar në kuadër të kësaj pike 

të rendit të ditës, me plotësim ndryshimet, përkatësisht propozimet e drejtorit të DBF-së rreth 

kohëzgjatjes së diskutimit publik  dhe datat e diskutimit/debatit publik, dhe atë; 

Diskutimi publik zgjat 30 ditë përkatësisht prej 09 maj 2022 deri më 09 qershor 2022, brenda së 

cilës Drejtoritë përkatëse mund të organizojnë diskutime të ndryshme, kurse Debati publik me 

qytetarë mbahet më 23 maj 2022 duke filluar nga ora 16;00, në ndërtesën e re të Komunës, kati 

përdhes - salla e mbledhjeve. 

 

z.Valon Demolli, në emër të Grupit të këshilltarëve të LDK-së kërkoj 1 orë pauzë. 
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z.Ragip Fetahu, theksoi, mendoj se shumë më rëndësi po i kushtojmë pauzave se sa pikave dhe 

çështjeve që janë me rëndësi për t‟i trajtuar, kjo edhe për faktin se një herë në muaj po mbajmë 

mbledhje dhe nuk po e  kuptoj këtë dëshirën për pauza të vazhdueshme, megjithatë meqë jemi në 

ramazan dhe tani është koha e faljes së xhumasë po e respektojmë këtë traditë tonën, andaj pajtoj që 

të kemi pauzë për rreth 1 orë.  

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, kjo çështje u diskutua edhe më parë në këtë mbledhje dhe ishte 

propozim i këshilltarit z.Xhevdet Maloku dhe tani propozim edhe këshilltarit tjetër z.Valon Demolli, 

prandaj ne u pajtuam për këtë pothuajse mirëpo vetëm të gjejmë kohën e përshtatshme për këtë 

pauzë. 

 

Pas diskutimeve, mbështet propozimi për pauzë për 1 orë, përkatësisht nga tani 12;30 deri më 13;30 

Kuvendi shkon në pauzë për 1 orë, përkatësisht nga ora 12:30 

Pas pauzës, mbledhja vazhdon duke filluar nga ora 13:55 

 

Kryesuesi i Kuvendit, e hapi vazhdimin e mbledhjes duke konstatuar kuorumin ku prezent për 

momentin në sallë janë 32 këshilltarë/e të Kuvendit të Komunës, duke rikujtuar pikën ku është 

mbetur me punime me rastin e dhënies së pauzës.  

 

 
 

     10. Raporti vjetor financiar për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 

 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave-DBF, e paraqiti fjalën hyrëse 

rreth këtij raporti, ndër të tjera theksoi, raporti financiar për vitin 2022 është hartuar në përputhje me 

ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, më lejoni që para jush të paraqes në 

formë të shkurtër pikat kryesore të këtij raporti financiar, meqë materialin e keni marrë me kohë 

andaj prezantimin po e bëjmë në mënyrë më të shkurtër edhe pse bëhet fjalë për një  dokument 

voluminoz. Shpenzimet buxhetore, buxheti për vitin 2021 nga shuma totale që ka qenë  

23,853,654.oo€, nga këto 12,550,000.oo€ kanë qenë në kategorinë e pagave, 2,533,578.oo€ në 

kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, 420,000.oo€ në shpenzimet komunale, 750,050.oo€ në 

kategorinë e subvencioneve dhe 7,600,026.oo€ në investime kapitale. Nga kjo vlen të ceket se 

1,125,298.oo€ kanë qenë të alokuara në klauzolën e investimeve, përndryshe ky projekt ka pasë të 

bëj me kolektorin e ujërave të zeza dhe një sqarim për këtë çështje se kjo shumë buxhetore për 

përmbylljen e këtij projekti që ka qenë për kolektorin e ujërave të zeza janë nevojitur vetëm 

326,000.oo€, mirëpo në planifikim ka figuruar si 1,125,000.oo€, edhe pse kanë qenë të panevojshme 

dhe të pa mundura të shfrytëzohen në këtë masë për arsye se këto janë rregulluar përmes 

marrëveshjes ndërkombëtare për kredi për ndërtimin e këtij kolektori të ujërave të zeza. 

Shpenzimet buxhetore kanë arritur në 22,218,657.oo€ apo 88.59% e buxhetit të alokuar që ka qenë 

25,080,126.oo€. Nga granti qeveritar janë shpenzuar 20,767,918.oo€, dhe nga të hyrat vetanake 

1,326,580.oo€. Ashtu siç e ceka më parë kjo klauzola për investime për kolektorin e ujërave të zeza 

që ka figuruar për vitin 2021, vetëm  321,206.079€ janë mjete që faktikisht i takojnë këtij buxheti, 

pjesa tjetër nuk e di qysh ka ardhë sepse nuk kemi qenë ne në atë fazë, më shumë në mënyrë fiktive 

ka figuruar. Shpenzimet për paga dhe mëditje janë 12,881.047€, apo 100% e shumës së buxhetit të 

alokuar, shpenzimet për mallra gjatë vitit 2021 janë 2,583,473.oo€ apo 92.23% e shumës së alokuar 

prej 2,801,167.oo€, shpenzimet për komunali 410,000.040€ që do të thotë se janë shpenzuar 97.63% 

e buxhetit të alokuar për këtë kategori ekonomike që ka qenë 420,000.oo€, shpenzimet për 

subvencione dhe transfere shënuan vlerën 703,733.oo€ apo 78.38% e buxhetit të alokuar prej 
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897,000.oo€. Në qoftë se e marrim në tërësi buxhetin për vitin 2021, duke zbritur klauzolën e 

investimeve që është kredi dhe është realizuar 92.75%. 

Këto ishin disa pika të shkurtra të këtij raporti financiar. Raportin e keni marrë me kohë të gjithë  e 

keni para vetës andaj edhe mund të diskutojmë. 

z.Qëndrim Softolli, nga radhët e Grupit të këshilltarëve të LDK-së, theksoi, raporti financiar është 

një dokument që duhet t‟i kushtohet rëndësi nga të gjithë ne pasi që është një pasqyrë e shpenzimeve 

të parasë publike. Nga buxheti i paraparë që ka qenë rreth 25,000,000.oo€, janë shpenzuar 

22,200,000.oo€, kemi një shumë prej 300,000.oo€ të pa shfrytëzuara ose të keq menaxhuara ose keq 

planifikuara nëse mund t‟i quaj nga Ekzekutivi i Komunës për vitin 2021. 

Nga buxheti i alokuar për vitin 2021 kanë mbetur këto mjete të pa shpenzuara, nga grandi qeveritar 

mbi 900,000.oo€, nga të hyrat vetanake kanë mbetur rreth 700,000.oo€, nga donatorët e brendshëm 

kanë mbetur rreth 150,000.oo€, nga financimi nga huamarrja për klauzolën e investimeve kanë 

mbetur mbi 1,000,000.oo€, pra mjetet e ndara nga grandi qeveritar afër 1,000,000.oo€ kthehen në 

thesar si rezultat i keq menaxhimit apo keq planifikimit. Nga të hyrat vetanake kemi një shumë rreth 

700,000.oo€, të cilat nuk arritën të menaxhohen në mënyrën e duhur. Qytetarë të dashur vlerësojeni 

vet se sa projekte do të mund të realizoheshin nga kjo shumë e mbetur.  

Te shpenzimet për subvencione dhe transfere kemi një shumë rreth 200,00.oo€ të pa shpenzuar, pra 

kjo tregon saktë sa janë të gatshëm t‟ju qëndrojnë afër qytetarëve të komunës tonë dhe t‟i asistojnë 

ata në fusha të ndryshme. Te shpenzimet kapitale kemi mbi 800,000.oo€, të pa shpenzuara, pra kjo 

nuk ka emër tjetër veç se dështim të atyre që keq menaxhuan në realizimin e këtyre mjeteve, brenda 

këtij raporti kemi një numër të madh të shpenzimeve të pa arsyeshme dhe si të dyshimta për 

keqpërdorim, kemi një përshkrim për pajisje tjera në shumë afër 40,000.oo€, mëditje të udhëtimeve 

872€, shpenzime të udhëtimit jashtë vendit mbi 1000€, shpenzime të vogla para xhepi mbi 1000€ 

përshkrim interesant kjo, pastaj akomodimi i udhëtimeve zyrtare jashtë vendit mbi 500€, pra kemi 

mbi 3,600.oo€ shpenzime për udhëtime zyrtare dhe sa kemi pa hajr prej tyre mbetet të shihet. 

Shërbime tjera kontraktuese me një shumë prej 744,000.oo€ nuk dihet fare se çfarë shpenzimesh 

janë këto pastaj kemi përshkrimin, pajisje prej 1000€, me një shumë afër 350,000.oo€, dreka zyrtare 

janë shpenzuar mbi 2000€, është përshkrimi mobilet me shumë 26,000.oo€, mirëmbajtje rutinore 

kemi 54,664.oo€, kisha dashur më detajisht prej drejtorit të na tregoj se çka përmbajnë, kemi 

përshkrimin prapë pajisje tjera në vlerë 238,000.oo€, prapë pajisje tjera 1,172.oo€, vetëm te 

përshkrimi pajisje tjera janë shpenzuar mbi 770,000.oo€, nuk dihet saktë çfarë pajisjesh dhe për çka 

janë shpenzuar këto të holla. 

Unë paraqita vetëm disa shqetësime tona rreth realizimit të këtij buxheti që në përfundim mund ta 

quaj dështim në jetësimin e shumë projekteve në interes të qytetarëve të komunës sonë. 

z.Artrit Mulliqi, nga radhët e Grupit të këshilltarëve të LVV-së, theksoi, raporti vjetor financiar 

përfshinë vitin fiskal 2021, pra përfshin periudhën kohore prej 01.01.2021 deri më datë 31.12.2021. 

Për performancën e shpenzimeve foli më herët drejtori dhe ajo që më bëri përshtypje janë të hyrat 

vetanake, do të thotë të hyrat vetanake gjatë vitit 2021 janë tejkaluar. 

Duke qenë se planifikimi për të hyrat vetanake ka qenë 1,342,599.oo€, do të thotë realizmi veç sa 

është tejkaluar 1,691,926.oo€, ose marrë në përqindje 126%, më shumë, krahasuar me vitin 2020, 

realizimi ka qenë 51.15% më i lartë, andaj duke marrë parasysh performancën e shpenzimeve ne si 

Grup i këshilltarëve të LVV-së, e përkrahim këtë raport financiar. 

z.Naim Çunaku, theksoi, të debatosh për raportin financiar, gjegjësisht për shpenzimet e buxhetit 

dhe me ato projeksione që kanë qenë të miratuara nga Kuvendi i Komunës si qëllim në vete për 

lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe ne si Kuvend një prej detyrave primare kemi monitorimin e 

shpenzimit dhe monitorimin e realizimit të këtyre projekteve. Atë që e cekën parafolësit e në veçanti 
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nga parafolësi im nga Grupi që edhe unë i takoj, ishte shqetësuese që kemi një mbetje të buxhetit që 

nuk është realizuar, pa dashur me hy në atë se çka do të mund të bëhej dhe a i kemi plotësuar të 

gjitha kërkesat e qytetarëve apo s‟kanë pasë nevojë qytetarët e Komunës së Podujevës për këto 

projekte. Unë e di se shumë prej tyre kanë pasë nevojë për projekte dhe janë kthyer mbrapa me arsye 

se kemi mungesë të buxhetit dhe në fund po del që buxheti ka tepruar në masë që është lexuar disa 

herë por që edhe atyre tjerëve ju ka tepruar edhe dje në mbledhjen e KPF-së e thash nëse dikush 

dëshiron të marrë referencë diçka të cilën e ka kritikuar dhe atë e ngritë se nuk e ka bërë sa ai keq 

ose njësoj si ai keq, nuk mendoj se jemi mirë. 

Diçka tjetër që desha ta potencoj, në mbledhjen e datës 28.02.2022 në fillim të seancës e përmenda 

se kemi pasë një rend dite të ngarkuar dhe për habinë dhe çudinë tonë po në atë seancë u paraqit një 

plan i punës së Kuvendit dhe pa i kaluar procedurat, gjegjësisht duke e shkelë rregulloren e miratuan 

një plan të punës për punën e Kuvendit. Për njohurin e juaj po e citoj planin e punës që e kemi pasë 

për seancën e muajit mars që prej kohës kur është miratuar e deri më tani kemi afërsisht dy muaj dhe 

për dy muaj bëjmë një shkëputje kaq të madhe nga një plan që e kemi realizuar para dy muajve, për 

mua është shqetësuese. Po lexoj, ka qenë e planifikuar raporti financiar 2021, edhe dje dhe sot 

Raporti financiar paraqitet para Kuvendit si kategori kushtetuese për raportime periodike dhe vjetore 

dhe data e fundit kur paraqitet një raport financiar para Kuvendit është e përcaktuar me ligjin mbi 

financat, e ajo datë është 31 marsi. Sot po më duket se nuk jemi më 31 mars por jemi bukur larg 31 

marsit, do të thotë raporti financiar nuk ka kaluar në muajin mars. Raportin e punës së Kryetarit nuk 

e kemi pasur në muajin mars, e kemi në plan të punës zotëri Kryesues dhe të nderuar këshilltar, 

informatën e përgjithshme nga Drejtoria e Inspeksionit nuk e kemi dhe po ashtu edhe këtë e kemi 

pasë për muajin mars, informatë e përgjithshme nga Drejtoria e Pronës kadastrit dhe Gjeodezisë as 

këtë nuk e kemi pasë, informatë e përgjithshme nga Drejtoria e kulturës Rinisë dhe Sportit  as këtë se 

kemi pasë, mandej kemi pasur miratimin e Hartës Zonale për të cilën e dimë arsyen shkaku i 

procedurave që nuk janë varur nga ne dhe nënkuptohet si rast, pastaj informatë e detajuar  për punën 

e prokurimit gjegjësisht planin e prokurimit, dhe asnjë nga këto nuk i kemi pasur në muajin mars, a 

kemi në muajin prill jo, deri kur, e kam fjalën për muajin mars që kaloj. Këtë s‟ka si t‟a quaj ndryshe 

vetëm si një fillim jo i mirë i punës sonë dhe jo në nivelin e duhur nga ne por jo për fajin tonë. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, raporti financiar pa dyshim se është një dokument 

i rëndësishëm dhe rrjedhimisht tregon performancën financiare të Komunës së Podujevës përgjatë 

një viti. Nga ajo që u tha te çështja e kritikave dhe vërejtjeve te keq klasifikimet dhe mbetja 

buxhetore Raporti për të cilin sot po diskutojmë është mbi bazën e buxhetit të vitit 2021, atë buxhet 

nuk e kemi planifikuar ne, andaj kjo ishte kritikë ndaj vetes, në rregull kjo është për tu vlerësuar në 

rast se njeriu e kritikon edhe vetën. 

Sa i përket mbetjes buxhetore e vërteta është se kryesisht është pak më shqetësuese kur është nga 

granti qeveritar se ato mjete kalojnë në suficid dhe rrjedhimisht nuk mund të shfrytëzohen më nga 

Komuna e Podujevës. Sa i takon mjeteve buxhetore nga të hyrat vetanake, ne sot e bëmë bartjen e të 

hyrave vetanake dhe ato mjete për projekte mund të shpenzohen që i bie se nuk është ndonjë dëm i 

madh i Komunës së Podujevës. Mbetjet nga grandi qeveritar janë afër 900,000.oo€, vitin e kaluar 

kanë qenë 2,200,000.oo€, po them që mos të krahasohet sepse ka një arsye që nuk vlen të krahasohet 

me buxhetin e kaluar por si do që të jetë janë afër 2.5 herë më pak mbetje buxhetore. Pse ka ardhë 

deri te kjo mbetje buxhetore në shumë rreth 900,000.oo€ është shumë e rëndësishme të dihet, 

buxheti planifikohet në muajin shtator për vitin vijues dhe çdo qeverisje kur planifikon buxhetin në 

muajin shtator fillon nga një pikë fillestare pastaj nënkupton që nga ajo duhet të përgatiten projektet, 

specifikimet teknike të atyre projekteve, lëndët e prokurimit në mënyrë që ato të  procedohen me 

kohë në prokurim dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që kontratat të lidhen me kohë dhe 
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realizimi i projekteve të shkojë në dinamikën dhe kohën e paraparë dhe rrjedhimisht të mos kemi 

suficid. Drejtoritë që kanë pasë të bëjnë me investime kapitaleve por jo vetëm te investimet kapitale 

se edhe mallrat dhe shërbimet kanë disa projekte dhe disa përshkrime, nuk ka ekzistuar asnjë projekt 

në Komunën e Podujevës i gatshëm për prokurim, përpos kësaj Komuna e Podujevës  nuk e ka pasë 

as kontratën për hartimin e projektit që është e domosdoshme sepse ka shumë raste kur Komuna ka 

mungesë të kapaciteteve njerëzore, të inxhinierëve për të hartuar projekte, tash rrjedhimisht kjo e ka 

vonuar tepër shumë planin dhe fillimin e procedurave të prokurimit sepse pa përshkrime të 

procedurave të projekteve nuk mund të vazhdosh në procedurat e prokurimit. Me gjithë këto 

zhvillime dhe arsyetime të cilat i paraqita nuk dua të marrë një arsyeshmëri të fortë por seriozisht 

është sukses i jashtëzakonshëm ku kemi arritur sepse këto dy gjëra janë shumë të rëndësishme, 

përshkrimi teknik i një projekti dhe kontrata për hartim të një projekti ngase këtë komunë me 5 

inxhinier e keni lënë për 20 vjet, unë s‟kam çare këtë pa ua përmend, këtu keni vepruar ashtu siç ju 

kanë dashur eventualisht nëse ju ka qëlluar dikush i afërm jurist iu është dashur ta pranoni, ka punë 

apo s‟ka s‟është me rëndësi, s‟ka qëlluar djali i tezes inxhinier çka me i bë, nuk është dashur me i 

shpallë konkurs. Tani me planifikimin e buxhetit për vitin 2022 është planifikuar pranimi i 

inxhinierëve të ri dhe do të ketë rritje të kapaciteteve por edhe kontrata për projekte e që besoj se kjo 

problematikë 20 vjeçare nuk do të ekzistojë për vitin 2022. 

z.Qëndrim Softolli, theksoi, faleminderit drejtor që i dhatë një mal arsyesh për mbetjen buxhetore, 

por mbetja buxhetore është një fakt dhe e dimë që numrat nuk gënjejnë, se si e arsyeton është punë e 

juaja. Keq menaxhimit nuk mundet me i ikë me gjithë ato mbetje buxhetore në vitin 2021. 

Sa i përket dajve dhe tezeve tashmë po shihet nuk kemi pse ta diskutojmë këtë temë se dasëm e kanë 

bë në të gjitha institucionet në rrethin sa më të ngushtë. Sa i përket thirrjes 20 vjeçare të kisha lutur 

të shikosh pak rreth vetës se kënd e ke pasë në udhëheqje dhe në Ekzekutiv dhe këqyre anën tonë se 

cili ka qenë në Ekzekutiv ose në udhëheqje për 20 vite. 

z.Gazmend Islami, theksoi, qysh në fillim dua t‟ju sugjeroj pak që mos të jeni nguca keq por këta 

që janë në LVV herë prapësohen në shkollën e tyre juridike, dhe a po e shihni se ky (drejtori i DBF-

së) s‟mund të rrijë pa folë pak pa u kap dikund, e kjo nuk na çon askund, kjo më shumë duket si 

banalitet. Të debatoj tash unë me ty jo ke qenë  LDK,  i keni 5 inxhinier ose arkitekt. 

A mund të jesh më i sinqertë në komunikim drejtor, këtë po e kërkoj sepse është gjë e logjikshme për 

çdo njërin. Ti je drejtor duhet të jesh shembull para qytetarëve, duhet me pasë kulturë komunikimi. 

Sa i përket këtyre pajisjeve në vlerë 700,000.oo€, çka është puna e tyre se në Gjermani shkon në 

burg nëse nuk e portretizon qoftë edhe për një kompjuter, kurse 700,000.oo€, janë shumë e madhe. 

Unë jam përkrahës i çdo pune të mirë që punohet në dobi të qytetarëve por jam kundër këtyre 

fërkimeve politike, dhe ju betohem se po t‟i përmend se çka jeni duke bërë ju, e që përtoj të flas, 

asgjë më të mirë nuk jeni. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, ju kërkoj të gjithëve që të mos dalin jashtë teme, nuk jemi ne për 

politika të mëdha, ne e dimë se kemi dhënë një betim që do të punojmë për interesat e qytetarëve, po 

të donim të merreshim me politika të mëdha do të ishim në Kuvendin e Republikës së Kosovës e jo 

këtu në Kuvendin Komunal, kështu që të merremi me tema konkrete e mos të dalim jashtë temave që 

janë të parapara në rendin e ditës, dhe këtë e arsyetoj me ankesën e disave se kemi shumë pika të 

rendit të ditës, andaj mos të marrim kohë më tepër.  

z.Naim Çunaku, theksoi, se sa do të jemi të shkurtër të paktën në fillim të mbledhjes tregova që  

nuk kisha dashur të ndodh ajo që në një formë ka tentim të instalimit derisa të gjejnë një formë tjetër, 

përmbytja e debatit në Kuvend nuk i lejohet askujt pavarësisht se në cilën karrige është ulur qoftë 

përballë nesh qoftë në mesin tonë, fundja atë nuk e lejon demokracia e nuk do ta lejojmë as ne. Të 

drejtën e debatit dhe mbytjen e debatit të kuvendarëve karshi asaj që e kanë mision ta kryejnë nuk 
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mund t‟ia pranojmë askujt, kjo ishte nga ajo që unë në fillim e thash se kemi një rend të ditës të gjatë 

por nuk mund ta shkurtojmë debatin në kuptimin e asaj se kemi shumë pika të rendit të ditës. Se a 

janë shumë pika të rendit të ditës, ato janë parë dhe kanë kaluar në KPF, ishte propozimi dhe u hedh 

në votim, po dalim në një temë tjetër po bëjmë një krahasim që para vetes pata një plan të punës së 

Kuvendit dhe pyeta se nga ato tema që ka paraparë Kuvendi për muajin mars asnjë nuk është 

miratuar, këtu jemi keq me vetën tonë, në veçanti dokument i rëndësishëm është plani i punës së 

zyrës së prokurimit, përmes kësaj zyre realizohen projektet, gjegjësisht e dimë se në cilën fazë jemi 

në realizimin e projekteve. 

Drejtori më bërë të flasë dhe po mundohem të them decidivisht, të hyrat vetanake nuk është problem 

që nuk janë shpenzuar dhe ato mjete nuk humbin, madje nuk humbin as të hyrat vetanake e as grandi 

qeveritar sepse në Kosovë mbesin, madje madje tani kur e kemi të njëjtin pushtet si në nivelin lokal 

dhe atë qendror prapë të njëjtat vija menaxhuese na mbesin, mirëpo çfarë më bëri përshtypje është se 

nuk e di në vitin e ardhëm çka do të thuhet ngase për këtë vit dihet kush është kujdestar fajtor, është 

një pushtet tjetër që dikush mund ta mohoj atë arsyetim, por për mua nuk është arsyetim se njeriu e 

merr përgjegjësinë prej atu ku fillon dhe ky Ekzekutiv ka marrë punën para vitit të ri dhe komplet e 

ka angazhuar atë buxhet dhe për mua nuk është arsyetim, nëse dikush e pranon që vazhdimisht duhet 

të thuhet që jemi më mirë se kur ka qenë LDK-ja ose se këtu LDK-ja e ka bërë keq e që edhe mund 

ta përdorë ashtu, po për mua s‟është arsyetim. 

Diçka i nderuar drejtor i DBF-së ngapak po keni qejf me më „ngucë” e që edhe parafolësi zotëri 

Islami ju tha që mos “ngucni” sepse pastaj po kalojmë në temë tjetër, pra hyre në temën e stafit të 

cilin e ka gjet LVV-ja me ardhjen në pushtet dhe se sa kanë qenë profesional e kemi pa kur kanë 

mbet vetëm 4 veta në zyre të hartimit të projekteve. Pa dashur të të bëhem i mençur unë e di se nëse 

ka mungesë kapacitetesh Komuna e ka të drejtën të kontraktoj kompani për projekte, e që s‟është 

aspak arsye ajo që ju e thatë sepse ne mund të nisemi edhe prej profesionalizmit të Ekzekutivit çfarë 

është, a kanë kualifikime përkatëse për Drejtoritë që i menaxhojnë e që unë e di se janë pozita 

menaxhuese sepse hyjnë juristë e ekonomistë por edhe këtu ka njerëz me profesione të ndryshme që 

udhëheqin krejt Drejtori tjera që s‟janë të ndërlidhura me profesionin e tyre, por fundja ajo është 

përzgjedhje e dikujt tjetër, ata kanë mandat politik dhe unë këtë duhet ta pranoj, por unë nuk mund të 

dyshoj në profesionalizmin e dikujt pse se ka një diplomë të juridikut e s‟po dua se po më vjen keq 

sepse janë drejtor dhe s‟dua ta marrë një profesion që s‟ka të bëjë fare me të por fundja është staf 

politik dhe përzgjedhja bëhet politike, pra nuk kisha dashur të lëshohemi në kualifikimet e njerëzve 

për pozitat që i udhëheqin.  

Diçka tjetër sa i përket kritikave dhe se nuk mund t‟i iku ngase e kam pyetur drejtorin e DBF-së se a 

e din se kemi një tejkalim të afateve kohore të raportimit financiar që është data 31 mars dhe 

sigurisht ndoshta ju kujtohet kjo drejtor sepse ka koleg që ishin aty prezent, dhe përgjigja juaj ishte 

se nuk është faji im por i atyre lartë, dhe unë u ndjeva mirë që ti bëre kritikë për nivelin qendror se 

ishte faji i qeverisë që u vonua projekt buxheti për komunën e Podujevës. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, kam një pyetje për drejtorin e DBF-së, në raport figurojnë 24,000.oo€ 

mobile për Komunën e Podujevës, siç e dimë objekti i ri i Komunës para pak kohe ka përfunduar 

dhe i gjithë inventari ka qenë i ri, ku kanë shkuar ajo shumë për mobile dhe për çka janë përdor. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, në fillim kur e mora fjalën thash u krye diskutimi 

por tani po i përmbledh disa vërejtje dhe kritika të cilat u dhanë dhe rrjedhimisht më shumë ato 

kritika u përsëritën dhe në mënyrë që unë mos t‟i përsëris arsyetimet pasi që i dëgjuat më parë, tani 

ndoshta opinioni i vlerëson komentet, dhe këtu jemi për t‟i ballafaquar argumentet. 

Raportimi financiar është një shkencë në vete dhe shumë kritika sa i përket grumbullimit pse kaq 

pajisje, në kaq vlerë financiare, shërbime kontraktuese e të gjitha këto. Tani ta zëmë edhe raportin 
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financiar te institucionet publike, qëllimi pse raportohet dhe bëhet raporti financiar është në mënyrë 

që me pak numra të paraqitet gjendja e përgjithshme financiare e një organizate, rrjedha e parasë, 

rrjedha e investimeve dhe të gjitha këto sepse për ndryshe do të paraqitet çdo transaksion në formë të 

dokumentuar në raportet financiare, atëherë ajo është punë që duhet të diskutohet 6 muaj këtu. 

Qëllimi, shembull, për 4 pasqyrat financiare që janë është në 4 fletë ndoshta për miliarda qarkullime 

që kanë qenë, ky është qëllimi i raportit financiar, u dhanë disa kritika se çka është kjo, ajo lidhet me 

plan kontabël ato janë kode ekonomike nuk i përcaktojmë ne. Raporti financiar ndërtohet dhe 

përpilohet në bazë të kodeve ekonomike të cilat janë në plan kontabël të cilin e përpilon dhe e 

aprovon Ministria e Financave, përkatësisht thesari i shtetit. 

z.Qëndrim Softolli, pyet se a ka mundësi të na shtjellosh këto. 

z.Fatlum Osmani, vazhdon duke dhënë përgjigje, duke i shtjelluar jam, shërbimet kontraktuese çka 

janë që i përmende, shërbimi kontraktues është transporti i nxënësve, ta zëmë që ka një vlerë të 

madhe, shërbime kontraktuese janë mirëmbajtjet e ndryshme të cilat bëhen në objektet arsimore, 

shëndetësore, shërbim kontraktues është kontrata të cilën e kemi për hartimin e projekteve të cilën e 

kemi lidh në muajin maj sepse është dashur ta gjejmë të gatshme kur kemi shkuar aty në muajin 

janar dhe njëra prej arsyeve që e ceka është ajo këtu. Krejt këto janë shërbime kontraktuese dhe tani 

unë përmendësh dhe në faturë këtu nuk e kam. Te shuma 24,000.oo€,  këtu prapë po lidhem me plan 

kontabël, shembull, mobile është kur furnizohet me inventar një institucion arsimor, por është 

mobiluar edhe objekti i vjetër i komunës kur është adaptuar për bibliotekë të qytetit pra është bërë 

një furnizim me inventar edhe diçka gjatë vitit që ka pasë ndonjë blerje të vogël kështu që të gjitha 

këto janë që grumbullohen dhe ky është raporti ku të gjitha janë të grumbulluara.  

Përndryshe logjika e raportimit financiar është kjo nuk mund të jetë ndryshe, plani kontabël, zërat, 

komplet transaksionet të cilat kanë ndodhur gjatë gjithë vitit kanë ndodhur me një zë të vetëm në 

raport financiar. 

z.Qëndrim Softolli, theksoi, kisha dashur shkurt të them se është e thjeshtë dhe janë terma të 

thjeshtë për drejtorin por raporti financiar nuk është për të, por është për ne dhe qytetarët dhe nëse 

këto terma dhe këto përshkrime i paraqiten qytetarëve atëherë mos e sill as raportin, s‟ka kurrfarë 

qartësie, unë ty të kuptoj se për ty mund të jenë të qarta por për ne dhe qytetarët jo, prandaj kërkova 

shpjegim. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF, theksoi, në krye të fjalës e ceka se ky raport financiar është i 

përpiluar duke u bazuar në ligjin për financat publike dhe në rregulloren për raportim financiar, është 

plani kontabël të cilin nuk e bëjmë ne, është Ministria e Financave, është thesari i shtetit, tash as ata 

nuk mund ta bëjnë ndryshe por vetëm kështu. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, nëse ndokush dëshiron fjalën urdhëroni, nëse jo atëherë e konsideroj 

të përfunduar këtë pikë të rendit të ditës, dhe kalojmë në pikën e radhës. 
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     11. Raporti financiar për periudhën janar – mars 2022 

 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF, e paraqiti fjalën hyrëse rreth këtij raporti, ndër të tjera 

theksoi, qysh në fletën e parë te përmbledhja mund ta vëreni se bëhet fjalë për raportin financiar të 

vitit 2022, mirëpo buxheti fillestar i aprovuar është i vitit 2021, kur dihet se ne si Komunë nuk e 

kemi aprovuar buxhetin në afatin kohor në muajin shtator dhe rrjedhimisht këta muaj janar, shkurt, 

mars, kemi operuar me buxhetin e vitit 2022. Nga këto e kemi progresin e shpenzimeve, për paga 

dhe mëditje janë shpenzuar 3,206,857.oo€, mallra dhe shpenzime 374,988.oo€, shpenzime komunale 

86,617.oo€, subvencione dhe transfere 62,324.oo€. Te investimet kapitale gjatë kësaj periudhe nuk 

ka pasur shpenzime, janë dy arsye, së pari në periudhën janar, shkurt, mars nuk ka investime kapitale 

për shkak të kushteve klimatike, mirëpo edhe arsyeja tjetër është se nuk e  kemi pasë të miratuar 

buxhetin në muajt janar, shkurt, mars dhe rrjedhimisht nuk kemi mundësi të bëjmë pagesa nga 

kategoria e investimeve kapitale, ndërkohë që kategoritë tjera po thuajse kanë rrjedh në mënyrë 

normale meqenëse kemi operuar me 1/12 e buxhetit të vitit 2021. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, kam dy pyetje blic për drejtorin e DBF-së, kodi buxhetor 13620 

furnizim me ushqim dhe pije ka një ndryshim, gjatë vitit 2021 ka 3,472.oo€, kurse në vitin 2022 ka  

36,351.00€, dua ta di se çka është kjo, si dhe te kodi buxhetor 13760 furnizim me dru edhe këtu 

është një ndryshim shumë i madh i çmimit prej vitit 2021 që është 5,775.oo€, kurse në vitin 2022 

janë 32,542.oo€. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, kategoria ushqim dhe pije meqenëse ka rritje kaq 

të mëdha të shpenzimeve buxhetore, bëhet fjalë se Komuna e Podujevës nga fillimi i vitit 2022 ka 

filluar furnizimin me ushqim për nxënësit e klasës 1-5, do të thotë furnizim me kifle dhe këto 

shpenzime bëhen nga kategoria e ushqim dhe pije.  

Sa i përket kodit buxhetor për nënkategorinë e lëndëve djegëse, tani mjetet buxhetore në raport 

financiar paraqiten për periudhën kur kanë ndodh ato shpenzime dhe kur janë furnizuar institucionet 

e ndryshme komunale me ato gjëra të cilat raportohen këtu. Gjatë muajit janar janë furnizuar me dru 

dhe pelet disa institucione arsimore dhe disa objekte shëndetësore, rrjedhimisht në këtë periudhë janë 

shpenzuar dhe në këtë periudhë janë paguar këto mjete dhe janë të paraqitura në këtë raport 

financiar. Mund të ndodhë ta zëmë se komplet shpenzimi mund të bëhet në muajin janar - mars, në 

një periudhë tjetër buxhetore furnizimet mund të ndodhin në muajin shtator dhe rrjedhimisht atëherë 

raporti paraqitet, do të thotë kur të bëhet furnizimi atëherë bëhet shpenzimi.  

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, te kodi buxhetor 13780 karburant për vetura ka një rritje prej 

6,000.oo€, në vitin 2021 kanë qenë 19,000.31€, kurse tani shpenzimet janë 25,881.oo€, a mund të na 

tregoni përse janë rritë këto shpenzime. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, edhe këtu mund të ketë ndonjë diferencë, mirëpo 

arsyeja kryesore është rritja e çmimit të naftës, këtu paraqita parametrat financiar e jo ata sasior. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, na keni pasë lodhë neve duke thënë se Kryetari po shkon me xhip në 

Prishtinë, ai xhip është edhe tani, a është më i lirë çmimi i naftës që po vozitet Kryetari me atë xhip  

sepse po e shohë kur po shkoj në punë në mëngjes duke ardhë Kryetari në punë, tash a është më lirë 

çmimi i naftës dhe pse, e them këtë sepse na keni pas lodhë duke thënë se po shkon Kryetari me xhip 

në Prishtinë, jo po vjen prej Prishtinës, po vozitet xhipi,  po harxhon naftë, tash do të thotë se 

harxhon naftë më shumë. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, nëse nuk mund ta paraqitni raportin me shifra i nderuari drejtor 

atëherë paraqiteni raportin në bazë të litrave. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, raporti financiar nuk përcaktohet në parametra 

sasior, emrin e ka raport financiar. 
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znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, kur dëshiron me qenë real para qytetarëve, i sjellë edhe emrat. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, shumë real jemi ky është raport financiar. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA-së, theksoi, për dallim nga përvoja e kaluar, ju them se për herë 

të parë është hap platforma E-shpenzimet dhe për herë të parë qdo shpenzim që bëhet mund të 

shihet, qoftë sasior, me litra dhe me mjete financiare, kështu që mos na akuzoni për jo transparencë 

për arsye se kjo është shumë e qartë, çdo kush mund të hyn në ueb faqe të Komunës dhe sheh 

shpenzimet që realizohen. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, faleminderit drejtor i DKA-së, po isha duke diskutuar me drejtorin e 

DBF-së, kam edhe një pyetje sa i përket kodit buxhetor 14010 mirëmbajtje dhe riparimi i 

automjeteve, në vitin 2021 kanë qenë 2,278.oo€, kurse sot për të njëjtën periudhë kohore kemi 

6,727.oo€, përse tani është kjo rritje a ka të bëjë me rritjen e çmimit të naftës apo përse kemi rritje të 

shpenzimeve për të njëjtën periudhë kohore. 

z.Fatlum Osmani, U.D. drejtor i DBF-së, theksoi, çështja është që shpenzimet e ndryshme 

rregullohen me kontrata kornizë dhe zakonisht mund të ketë prishje dhe elemente tjera të cilat janë 

riparuar, në këtë periudhë mund të ketë qenë edhe ndërrimi i gomave të automjeteve ose elemente 

tjera për të cilat mund të japim ndonjë sqarim por kjo është çështja. Edhe diçka që mund të ndodh 

shpesh ndryshon periudha e shpenzimit dhe ajo e raportimit financiar, kështu që disa ndryshime të 

vogla mund të jenë të kësaj natyre. 

z.Valon Demolli, theksoi, dua të ndërlidhem me drejtorin e DKA-së i cili tha se po na akuzoni, nuk 

e di se cilës pjesë të pushtetit nuk i ka përkit ky, në çdo pushtet ky ka qenë dhe çdo akuzë që bëhet 

këtij i takon, nuk është ndonjë rastësi diçka.  

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, nëse dëshiron fjalën ndokush urdhëroni, nëse jo atëherë edhe këtë 

pikë të rendit të ditës e konsideroj të përfunduar, dhe kalojmë në pikën e radhës. 
 

 

 

     12. Propozim Vendimi për pezullimin e përkohshëm të zbatimit të dispozitave    
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           operojnë në territorin e Komunës së Podujevës të datës 31 janar 2020, dhe atë: neni 5   

             paragrafët 1.3; 2.3; dhe 4.4,neni 6 paragrafi 4, neni 7 paragrafi 2, neni 9 paragrafi 1.3, neni 12   

           paragrafi 2, neni 15 paragrafi 2.4; neni 16 paragrafi 2.3 dhe neni 17 paragrafi 2 
 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, lidhur me këtë rregullore më parë ka qenë një 

propozim për plotësim ndryshimin e saj, tani ka ardhë propozim i ri nga Drejtoria e Planifikimit dhe 

Zhvillimit Ekonomik, unë si Kryesues i Kuvendit kam pasur kërkesa të shumta nga ana e bizneseve 

të ndryshme ku kemi dy grupe të biznese që kanë qëndrime të ndryshme sa i përket orarit të punës së 

bizneseve gjatë ditës së diel, njëri grup i bizneseve ka shpreh interesim që dita e diele të jetë ditë 

pune kurse grupi tjetër jo, për më shumë rreth kësaj pike faljen ia kaloj drejtorit të DPZHE. 

z.Vigan Salihu, U.D. drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik-DPZHE, e 

paraqiti fjalën hyrëse rreth këtij propozim vendimi, ndër të tjera theksoi, arsyeja e pezullimit të nenit 

5 dhe dispozitave tjera të cilat i keni parë në propozim vendim kanë të bëjnë me lejimin e ditës së 

diel që të jetë ditë pune por kjo nuk do të thotë se do të obligohen ato biznese që të punojnë, kjo 

varet nga vullneti i tyre, mirëpo të mos t‟i kufizojmë që mos të punojnë, dhe kjo do të bëhet edhe për 

arsye sepse tani është koha e ardhjes së mërgimtarëve, si dhe në mënyrë që të kemi një lehtësim për 

qytetarët. 

z.Gazmend Islami, theksoi, kur iu thosha qytetarëve mendoni mirë kënd po e votoni për Kryetar 

Komune ata nuk më dëgjuan dhe e votuan, sot po shihet mirë se cili subjekt politik ka drejtim social 
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demokrat, në mbrojtje të konsumatorit, në mbrojtje të vlerave të punëtorëve dhe cili subjekt politik 

me të vërtetë mendon drejtë për punëtorët, pra në vend që subjekti politik i cili udhëheqë në 

Komunën tonë të ishte shembull për mbrojtje të punëtorëve këta e ngritin një problem që ne si parti 

të djathta duhet t‟i mbrojmë të drejtat e punëtorëve. Jo që është diskriminim total por është e pa 

kapshme e pa ndërgjegjshme në një kapitalizëm të egër e të poshtër të shfrytëzohet punëtori edhe në 

ditën e diele, andaj kënd e përfaqësoni ju (i drejtohet Grupit të LVV-së dhe Ekzekutivit), mua po më 

vie keq që këtu i njohë disa që janë në LVV moti se sa për drejtorin e DKA-së nuk kam çka të flas, 

po për juve që jeni këtu prej fillimit, kënd e mbroni ju, Kryetarin, çfarë vlere mbroni ju, kush jeni ju, 

çka përfaqëson ti, a përfaqëson LVV-në, apo përfaqëson urdhërata partiake, bash askushi nuk jeni 

hiç, marre duhet me ju ardhë, madje marre duhet me ju ardhë juve që jeni anëtar të vjetër prej 

themelimit të LVV-së, s‟jeni në personalitetin tuajin, e kjo është për keqardhje.  

Ky është shembulli më i keq që një parti me orientim social demokrat del dhe kërkon që ditën e diel 

punëtorët nëpër kompani të fuqishme që iu shtypen të drejtat e tyre për 220€ në muaj, e që Kryetari i 

merr 3000€, unë 5000€, ne nuk e kemi gajle këtë punë, mirëpo shko pyete atë punëtor a dëshiron që 

dita e diel të jetë ditë pune, do të thotë kjo është e pa ndërgjegjshme, jo që jam kundër por këtu çdo 

njëri duhet ta prek trurin e tij, mendjen e tij, familjen, motrat, vëllezërit e juaj që i keni nëpër puna a 

duhet të votoni a s‟duhet të votoni këtë pikë të rendit të ditës. 

I thërras të gjitha grupet e këshilltarëve pozitë dhe opozitë bashkërisht që këtë pikë të rendit të ditës 

mos ta diskutojmë por me qenë 100% kundër saj.  

z.Naim Çunaku, theksoi, ashtu siç e prezantoj Kryesuesi ndoshta i hyri në hak apo nuk e di pse, por 

sigurisht unë sa kam informacione dhe Kryesuesi ka peticione të nënshkruara ashtu siç e kam njërin 

prej tyre, asgjë tjetër nëse nuk mund të bëjmë nuk mund t‟i fshehim peticionet, është e vërtetë se 

para seancës biseduam në mënyrë shoqërore me drejtorin e Drejtorisë përkatëse që jemi në një 

situatë ku cilën do anë që e mbajmë njëra anë do të hidhërohet. 

Pse jemi këtu, rregullorja për orarin e bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës, 

gjegjësisht propozimi për suspendimin e neneve të caktuara që kanë të bëjnë me pushim ditën e diel, 

është një prej temave që diskutohet në shumë lokalitete të Komunës sonë. Kjo rregullore është e 

miratuar më datë 31.01.2020, për çudi në atë kohë është votuar prej të gjitha grupeve të 

këshilltarëve, përjashto një individ që ka hezituar ta votoj dhe në atë kohë grupet e këshilltarëve që 

kanë votuar janë LDK, LVV, PDK, AAK, BKD dhe PD, të gjitha këto grupe në një formë e kanë 

parë si zgjidhje këtë orar të punës e që një vit më pas kaluam në rrethana tjera dhe u ndërrua 

Ekzekutivi i Komunës si rezultat i zgjedhjeve të parakohshme, filluan vërejtjet, sygjerimet e 

ndryshme të grupeve të interesit që të bëjmë diçka sepse kjo rregullore faktikisht shumëçka ka 

çrregulluar, në veçanti ka çrregulluar konkurrencën e lirë, furnizimin e qytetarëve dhe e ka vë 

Komunën tonë në një pozitë jo të barabartë me Komunat tjera si motra që janë. 

Atë që e ceku kolegu parafolës z.Gazmend Islami më tepër do të gjenin vend te niveli qendror andaj 

e mbështes në mënyrë uniforme që ta rregulloj këtë materie në nivel Kosove, por ne nuk jemi ata që 

mund ta bëjmë atë dhe nuk jemi përgjegjës për atë, por jemi përgjegjës këtu që sot ta marrim një 

vendim për një suspendim të radhës për disa nene të caktuara të rregullores, e që në seancën e kaluar 

një propozim të tillë e bëri kolegu z.Bashkim Syla, pastaj ai propozim u tërhiq, tani një muaj më 

vonë kemi një kërkesë për pezullim të kësaj rregulloreje. 

Ne Grupi i këshilltarëve të LDK-së konsiderojmë se suspendimet nuk janë zgjedhje, janë shtyrje e 

problemit, mendojmë se kjo rregullore edhe atëherë është dashur të trajtohet me prioritet e që dhe sot 

se duhet të trajtohet me prioritet, të mundohemi aq sa mundemi që t‟i realizojmë interesat e 

bizneseve e në veçanti interesat e punëtorëve. Besoj se me një vlug më të madh të punëve duke i 
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ditur afatet kohore për një muaj ta rregullojmë këtë çështje njëherë e mirë që në një formë ti kënaqim 

sa më shumë të jetë e mundur akterët dhe grupet e interesit që i atakon kjo rregullore.  

Në formën qysh është tani për një suspendim të radhës po e përsërisë atë që e thash në një fjali më 

parë ne Grupi i Këshilltarëve të LDK-së nuk mendojmë se kjo është zgjidhje, andaj nuk mund ta 

mbështesim si të tillë, do ta mbështesim çdo propozim për një rregullore të re që do ta rregullonte 

njëherë e mirë këtë punë. 

z.Gazmend Islami, theksoi, kam një kërkesë për Grupin e Këshilltarëve të LVV-së, që të dalin me 

një qëndrim, pra te shohim se çka po duan për ditën e die, që të jetë ditë pune apo jo, pastaj a mund 

të më sqaroj dikush se a paguhet dikush shtesë që punon ditën e diel dhe për çfarë arsye duhet të 

lirohen bizneset të cilat fitojnë miliona e miliona euro. E them këtë sepse kërkesat janë të tyre nuk 

është vetëm kërkesë e ekonomive të vogla familjare, edhe pse nuk keni thënë t‟i lëmë të punojnë 

bizneset e vogla ditën e diele dhe të përfitojnë pa iu dhënë drejtë kompanive të fuqishme të cilat e 

kontrollojnë gjithë tregun në Komunën tonë. 

znj.Adelinë Stublla, duke i‟u përgjigjur parafolësit theksoi, drejtori i Drejtorisë përkatëse i dha 

gjitha sqarimet në fillim dhe nëse dëshiron sqarime shtesë sërish mund t‟i japë drejtori përkatës. 

z.Vigan Salihu, U.D. drejtor i DPZHE, theksoi, z.Gazmend Islami po duket i mllefosur dhe i 

shqetësuar dhe s‟po e kuptoj përse ngase ky propozim vendim nuk është se më përket veç mua 

individualisht ose LVV-së ose juve, është për të gjithë qytetarët e Llapit.  

E sqarova njëherë dhe po e përsëris, ne nuk jemi duke i obliguar bizneset që të punojnë, Inspektorati 

i Punës e ka përgjegjësinë që ta rregullojë këtë çështje se a kanë punëtorët një ditë pushim apo nuk 

kanë, po ashtu ata ditën e diele nuk mund ta rregullojnë në dokumentacione në punë nëse veç se e 

kanë ditë pushimi atë ditë ndërsa ditët tjera i kanë ditë të punës, do të thotë se kjo çështje nuk është 

aq shqetësuese ashtu siç u paraqit këtu dhe për këtë ti (i drejtohet Gazmend Islamit) vendos se je i 

thirrur dhe i votuar nga qytetarët, pastaj jemi në rregull. 

Sa i përket asaj që ceku z.Naim Çunaku e sqaroj shumë mirë se kjo rregullore e ka prish 

konkurrencën e tregut të lirë dhe e ka çrregulluar sepse ne si Komunë jemi vonuar ngase komunat 

tjera po operojnë lirshëm. Drejtoria për gjatë këtyre muajve sa është e pezulluar kjo rregullore do ta 

përpunoj një rregullore të re dhe do ta sjellë si draft rregullore para jush këtu. 

z.Xhevdet Maloku, theksoi, më bëri të flasë fjalimi i z. Naim Çunaku, dua ta di se këtë rregullore a 

e ka pasë edhe në seancën e kaluar apo ka ardhë me një rregullore të re sepse seancën e kaluar kur 

unë fola dy herë tha është shkelje e rregullores dhe nuk po e kuptoj tash a kemi të drejtë të flasim sa 

herë të duam ne apo e kemi të kufizuar të flasim vetëm dy herë, me cilën rregullore je duke operuar 

në këtë seancë. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, nuk e kemi në rend dite që të diskutojmë për Rregulloren e punës së 

Kuvendit, andaj nuk kemi nevojë të diskutojmë për rregullore sepse thuajse të gjithë e dimë atë që 

me Rregullore është e paraparë që dy herë të lejohet diskutimi dhe njëherë në qoftë se të përmende 

emri, ke të drejtën e replikës. 

z.Naim Çunaku, theksoi, këtë çështje nuk e ngrita unë, por meqë u ngrit ju sqaroj se unë diskutova 

vetëm njëherë në këtë pikë të rendit të ditës. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, i nderuar zotëri Çunaku, emri juaj është përmendur andaj nëse ke 

diçka për të diskutuar mund të vazhdosh. 

z.Naim Çunaku, vazhdoi, i nderuari Kryesues, për rregulloren e orarit të punës e mora fjalën dhe atë 

në emër të Grupit dhe ajo ishte fjala që mora unë, jo dy herë sepse këtu kemi incizimin dhe kamerat, 

saktë është se unë kam të drejtë për çdo pikë të rendit të ditës të diskutoj në diskutimin primar pastaj 

në diskutimin plotësues pasi që të kryhet raundi. Atë që e përmendi z.Xhevdet Maloku, bëhet fjalë 

kur është replikë kundër replikës, është temë tjetër jashtë diskutimit. 
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Atë që desha ta them është si plotësim i diskutimit që kur është pyetur në një formë një pjesë të saj e 

tha drejtori i DPZHE që është menduar fillimisht që me anë të rregullores të rregullohet edhe dita e 

pushimit për punëtor, duke e përdor si masë sigurie këtë orarin e punës, ndërsa ua humb një të drejtë 

të tyre, këtë isha duke e thënë, mirëpo i nderuar kur po diskutoj unë e ke marrë këtë si “alergji”, e 

kam thënë më parë po e them edhe tani se të drejtat dhe liritë e punëtorëve garantohen me ligjin e 

punës, këtë e kisha ndër mend ta them, kurse ju i nderuar Kryesues nuk ke nevojë të më  thuash (jo e 

përmende njëherë e jo dy herë), prandaj mos më detyro tani t‟i lexoj nenet e t‟i marrë 10 minuta 

kohë. Pra edhe njëherë ju them se vetëm njëherë e mora fjalën e jo dy herë ashtu siç u tha dhe për 

këtë janë incizimet dhe jeni dëshmitar të gjithë. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, në procesverbal do të vërtetohet kjo gjë, në qoftë se kam gabuar të 

kërkoj falje i nderuar Çunaku. 

z.Gazmend Islami, theksoi, ti drejtor i DPZHE që jemi edhe fqinjë e që po më drejtohesh me Gaz, 

por si do që të jetë ne jemi koleg në Kuvend, nuk kam shqetësim të madh se a duhet punëtorët të 

punojnë ditën e diel por është shqetësim i madh për qytetarët dh për çdo njërin që sa do pak lexon që 

një subjekt politik që udhëheq në Komunën e Podujevës me orientim social demokrat del dhe 

propozon që dita e diel të jetë ditë pune, ky është shqetësim i madh, do të thotë prek ndjenjën e çdo 

qytetari, andaj dua të them se nga kjo do të thotë se duhet ta futni në funksion logjikën se si mund të 

kesh karakter këtu të propozosh që t‟i dërgosh në punë njerëzit ditën e diele dhe atë pa para/pagesë, 

për çka je kah fol ti këtu drejtor, ti s‟je ai që duhet me sjellë këtë propozim këtu, ti duhet të jesh 

mbrojtës i të drejtave të punëtorëve ngase është kapitalizëm i egër dhe i poshtër kështu siç është tani, 

prandaj mendoj që kolegët e mi që vijnë nga radhët e LVV-së e që disa po heshtin këtu është për 

keqardhje sepse asnjëri prej tyre nuk del e ta thotë një fjalë. 

z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, theksoi, ç‟është e vërteta dhe që nga praktika të gjithë e 

kemi vërejtur që Rregullorja në fjalë ka shkaktuar bukur shumë telashe te një pjesë e bizneseve, 

normalisht te pjesa më e madhe e qytetarëve të cilët kanë nevojë që gjatë ditës së diele të kenë 

furnizim, kurse vendimi që ju e merrni këtu sot si Kuvend është i plotfuqishëm sepse është në dorën 

tuaj se a dëshironi ta suspendoni apo jo.  Ankesat janë të dy fishta dhe këtë e ceku edhe z.Naim 

Çunaku, sepse kemi njërin grup të bizneseve që dëshirojnë ditë pune ditën e diel dhe kemi grupin 

tjetër që dëshirojnë ta mbrojnë atë të drejtë të tyre që dita e diele të jetë ditë pushimi. E vërteta është 

se respektimi i kontratës së punës nuk është në domenin e kësaj rregulloreje sikurse që nuk është në 

domenin e Kuvendit të Komunës e as të nivelit lokal që ta rregullojmë këtë çështje ngase kjo 

rregullohet me ligjin e punës, është inspektorati i punës nga i cili ndoshta ne si institucion duhet të 

kërkojmë të jenë më azhur dhe të bëjnë kontrolle më rigoroze ndaj bizneseve që zhvillojnë afarizëm. 

Tani jemi në prag të sezonës verore dhe e kemi komplet pjesën e luginës së Batllavës si dhe pjesët 

tjera qoftë pjesa e epërme e Llapit, qoftë pjesa e luginës së Kaçandollit që bizneset kanë nevojë të 

operojnë sepse njerëzit kanë nevojë për shërbime, pra ata njerëz ekzistojnë edhe e presin këtë 

periudhë kohore që të kenë mundësi ta zhvillojnë afarizmin e tyre.  Ne jemi dakord që t‟i mbrojmë të 

drejtat e punëtorëve por kjo Rregullore nuk e zgjedh problemin e mbrojtjes së të drejtave të 

punëtorëve dhe fundja ne askënd nuk po e detyrojmë që të punojë ditën e diel, kjo është çështje 

vullneti kush dëshiron mund të punoj por mund edhe të mos punoj dhe kjo nuk është obligative. 

Problemi qëndron me bizneset e mëdha që kanë numër më të madh të të punësuarave, mirëpo është 

mirë të ulemi dhe t‟i japim më shumë hapësirë vetës, pra urdhëroni edhe ju anëtar të Kuvendit 

bëhuni pjesë e ekipës që sot mund ta formojmë ku pjesë e saj është edhe Ekzekutivi dhe e hartojmë 

një rregullore të mirëfilltë e cila do të zgjedh problemet e dy anshme, të punëtorëve por edhe të 

qytetarëve.  Ne si LVV nuk jemi duke kërkuar diçka të veçantë këtu, mirëpo jemi e vetmja Komunë 

në nivel vendi që jemi në një situatë të tillë, madje ju e shihni se ditën e diel prej Podujevës duhet të 
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shkohet në fshatin Lupç për të kryer një shërbim më të voglin për çka njerëzit kanë nevojë, ndërsa 

nga ana tjetër ka informata e që edhe ndoshta keni mund t‟i shihni se një pjesë e bizneseve janë duke 

funksionuar në mënyrë të fshehur, dhe për të pas mundësi mbulimi gjithë territorin e Llapit duhet të 

ketë ndoshta 100 inspektorë në mënyrë që të mundësohet zbatimi i tërësishëm i kësaj rregulloreje.  

Çështjen e popullizmit ta lëmë këtu në Kuvend, ndërsa çështjen e përfaqësimit ne të gjithë jemi në 

dijeni se këndë e përfaqësojmë e në këtë drejtim edhe LVV e din se çfarë drejtimi ka dhe çfarë kahje 

ka dhe sa anëtar të Kuvendit ka, andaj ata që po thirren me popullizëm dihet sa janë dhe çka kanë, 

prandaj t‟i lëmë këto gjëra “faslla”.  Nëse jeni dakord ta shtyjmë përpara këtë rregullore mund ta 

pezullojmë dhe nuk ka asgjë të keqe për një ose dy muaj, mirëpo unë mendoj që është mirë të 

pezullojmë këtë rregullore deri në muajin shtator, e pastaj në fillim të muajit shtator ta kemi një 

rregullore të re, prandaj nëse keni dëshirë dhe vullnet të jeni pjesë e ekipes urdhëroni  bëhuni pjesë e 

Kuvendit, kushdo që dëshiron nga Kuvendi bashkërisht me Ekzekutivin e hartojmë një rregullore të 

re, dhe aty nëse që dëshironi i ndajmë bizneset e vogla prej atyre e të mëdha ose i lëmë të punojnë 

ditën e diele, ose o i lëmë vetëm bizneset e mëdha, por është me rëndësi që qytetari të ketë furnizim 

dhe të mos ndihet i bllokuar ditën e diel. E them këtë sepse e keni vërejtur dhe po e shihni që merren 

komplet gjërat ushqimore në Prishtinë dhe gjatë vikendit të gjitha mbeturinat i lënë në liqenin e 

Batllavës, andaj të paktën të përfitojnë ato biznese të Batllavës dhe të mos merren gjitha furnizimet 

në Prishtinë, ndërsa ne pastaj të merremi me menaxhimin e mbeturinave sepse edhe ato biznese 

shpresojnë të mbijetojnë sepse kanë nevojë për të punuar, ndoshta nuk ka nevojë shumë që këtu 

biznesi i Podujevës ose ai në Dumnicë ta zëmë, por në Batllavë ka nevojë që dita e diele të jetë ditë 

pune. Neve na janë adresuar dhjetëra ankesa dhe kërkesa për të bërë një zgjidhje në këtë aspekt, 

prandaj nuk është mirë të krijohet një situatë kaotike sepse nuk është një situatë e tillë dhe nuk jemi 

duke bërë diçka të re, nuk jemi duke bërë unike diçka si Komunë, por jemi duke u futur në grupin e 

Komunave ashtu siç e kanë të rregulluar orarin e bizneseve në nivel vendi, e që një Rregullore të tillë 

në funksion e kanë pasë edhe Komuna e Mitrovicës dhe ajo e Vushtrrisë mirëpo e kanë larguar, 

ndërsa ne kemi mbet e vetmja Komunë që e kemi një Rregullore të tillë, prandaj ju lus që ta 

përkrahni pezullimin e përkohshëm të një numri të dispozitave të rregullores përkatëse të cilat 

rregullojnë orarin e punës, me theks ditën e diel, pastaj nëse dëshironi të jeni pjesë e ekipës për 

hartimin e rregullores së re urdhëroni jeni të mirëseardhur, ka vend për të gjithë, dhe Ekzekutivit që 

nga sot i japim detyra për hartimin e rregullores së re, t‟i sjellin dy ose tri versione deri në muajin 

shtator pastaj ulemi e analizojmë se cili version mund të jetë më i mirë. 

Ta kemi parasysh se tani vijnë bashkatdhetarët, po ashtu jemi në prag të festës së Bajramit dhe nëse 

të dielën, të hënën dhe të martën gjatë festës do të mbyllen bizneset, do të shfaqen shumë probleme, 

pastaj do të vijnë edhe bashkatdhetarët dhe në mungesë të zgjidhjes së këtij problemi ata do të 

furnizohen me mallra të ndryshëm në Prishtinë, prandaj në këtë aspekt nuk është në rregull që 

bizneset t‟i mbajmë të bllokuara. 

Sa i përket kësaj pike, askush të mos tentoj të fitoj poena politikë sepse kjo çështje është e 

përbashkët dhe nuk mund të jetë punë dhe kontribut më i madh i askujt sepse është punë në dobi të 

përgjithshme, është interes i përgjithshëm dhe i përbashkët i yni. Unë nuk e shohë të nevojshme që 

për këtë çështje të bëhet bujë e madhe duke dal në foltore dhe duke na treguar se kush është social 

demokrat, kush ka orientim të djathtë e kush orientim të majtë politik sepse i dimë ne këto gjëra. 

z.Gazmend Islami, duke i‟u përgjigjur Kryetarit, theksoi, shikoni nuk mundet ai të dal në foltore 

këtu dhe të na filozofoj e të më treguar mua filozofi duke thënë se kjo është në interes të qytetarëve, 

të atyre që ma kanë dhënë votën mua. Përse nuk ia ndien këtij për punëtorët unë se kam atë problem, 

unë e kam hallin e atyre njerëzve që i marrin 220€, e që ky nuk i viziton kurrë. 
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z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, duke i‟u përgjigjur parafolësit, theksoi, ti shkon rrinë në 

Gjermani atje, kurse këtu thua që ke hallin e tyre, po ta kishe hallin e tyre do të qëndroje e punoje 

këtu. 

z.Gazmend Islami, duke replikuar me Kryetarin, theksoi, ti nuk e mbron fare asnjë të drejtë të tyre 

fare, shiko se çfarë telashesh po na nxjerr, interesin e kujt je duke e mbrojtur ti si person dhe zyrtar i 

thirrur  që je, e që unë mendoj se ti je duke e mbrojtur interesin e klaneve mafioze.  

Përse nuk e po e potenconi që ekonomitë e vogla të punojnë ditën e diele. 

z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, theksoi, shpresojmë se parafolësi do i mbron të drejtat e 

tyre, qoftë bizneseve qoftë punëtorëve. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, i nderuar zotëri Gazmend Islami, Kuvendi vendos nëse dita e diel do 

të jetë ditë pune ose jo, nuk vendos Kryetari por vendosin 35 anëtarë/e të Kuvendit.  

U tha se ka pasë peticion, shikoni unë jam këtu në Podujevë 24h dhe i kam takuar grupet e 

bizneseve, e kam thirr edhe drejtorin e Drejtorisë përkatëse dhe kemi pasë konsulta dhe ata 

përfaqësues të bizneseve kanë shpreh dëshirë që të punojnë ditën e diel sepse kanë vërejtur se ka 

shkelje ngase biznese të ndryshme janë duke punuar nëpër fshatra dhe lagje të ndryshme, e që  

ndëshkohen nga inspeksioni, kurse këtu jemi gabim sepse qytetarët kanë paraqitur kërkesat e tyre që 

dita e diel të jetë ditë pune kurse në bazë të rregullores nuk lejohet dhe inspeksioni është duke i 

dënuar ata që punojnë, kështu që ai grup dhe ata përfaqësues të biznesit ka shprehë dëshirë që dita e 

diel të jetë ditë pune. 

Drejtori i Drejtorisë përkatëse harroj të përmend se kjo rregullore pezullohet përkohësisht deri më 

datë 31shtator 2022, dhe kur ju kemi thënë këtë përfaqësuesve të bizneseve, edhe ata janë pajtuar që 

gjatë kësaj periudhe kohore dita e diel të jetë ditë pune pasi që vijnë edhe bashkatdhetarët në 

vendlindje.  

z.Naim Çunaku, theksoi, i nderuari Kryesues i Kuvendit, nuk po e di a jeni ju sponzorizues i kësaj 

rregulloreje apo Drejtoria përkatëse. 

Kryesuesi i Kuvendit, përgjigje parafolësit, theksoi, unë i kam takuar ata njerëz dhe kam dëgjuar 

kërkesat dhe mendimet e tyre, sponzorizues nuk jam i asnjërit grup të bizneseve, qoftë i atij grupi që 

kanë shprehë vullnetin dhe dëshirën që dita e diele të jetë ditë pune, qoftë i atyre që kanë shpreh 

kërkesat e tyre që dita e diele të jetë ditë pushimi, kështu që nuk jam sponzorizues i asnjërës palë. 

z.Ragip Fetahu, theksoi, i dëgjova me shumë vëmendje diskutimet dhe veçanërisht diskutimet e 

kolegut z.Gazmend Islami, mendoj se shumë gjëra janë për tu trajtuar dhe për tu diskutuar, mirëpo 

me të vërtetë jam i mendimit që çështjet që na kanë vënë neve në lajthitje i përkasin nivelit qendror 

dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale duhet ta marrë një iniciativë, ndërsa në qoftë se 

Ministria nuk e merr këtë iniciativë atëherë ta marrim ne dhe ta dërgojmë në Ministrinë përkatëse  në 

mënyrë që kjo çështje dhe ky problem të zgjidhet njëherë e përgjithmonë.  

Është fakt dhe shumë e vërtetë që dita e diel duhet të jetë ditë pushimi për të gjithë, të krijohet një 

kulturë, ai që ka harruar ta blejë një fustan apo ndonjë kravatë gjatë ditëve të javës të mos e pret 

ditën e diel për ta blerë. Gjithashtu është fakt se kjo Rregullore është duke na paraqitur probleme të 

mëdha në nivel lokal sepse kemi një ndarje të bizneseve dhe të qytetarëve në dy mendime të 

ndryshme, mirëpo neve si legjislativ çka na mbetet të bëjmë sepse vërtetë deri më tani unë isha në 

mëdyshje se çka të bëjë ngase kam pasur presione të ndryshme nga grupe të bizneseve që njëri grup 

thotë të punojmë, grupi tjetër të mos punojmë gjatë ditës së diele, prandaj unë mendoj dhe e 

mbështes idenë e Kryetarit të Komunës që kjo Rregullore të shfuqizohet përkohësisht dhe të 

mblidhemi ne të gjithë ta hartojmë një të re,  këtë e them sinqerisht sepse herën e kaluar kemi thënë 

të mblidhemi por nuk jemi mbledh, prandaj të mblidhemi ta hartojmë një rregullore të re.  
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Në qoftë se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk e rregullon me ndonjë Udhëzim 

Administrativ këtë çështje, na mbetet neve që ditën e diel ta bëjmë ditë pushimi nga muajt e 

ardhshëm. Të jetë ditë pushimi sepse krijohet kulturë e përgjithshme shoqërore që punët mos t‟i lëmë 

në fund por t‟i kryejmë me kohë dhe të paktën ta kemi një ditë pushim për familje dhe t‟i 

përkushtohemi jetës normale. 

z.Kasib Bashota, theksoi, është e vështirë për punëtorët që të punojnë edhe ditën e diel andaj nëse 

kjo rregullore pezullohet për një kohë, të del e të na tregoj drejtori i Drejtorisë përkatëse sepse 

njerëzit janë duke punuar 7 ditë të javës pa asnjë ditë pushimi, dhe atë me vite të tëra. 

Konsideroj se ne si Kuvend i Komunës së bashku me Kryetarin e Komunës duhet t‟i bëjmë shkresë 

Ministrisë përkatëse që të ndërmerren veprime për zbatimin e ligjit 

z.Vigan Salihu, U.D. drejtor i DPZHE, theksoi, propozoj që kjo rregullore të pezullohet deri më 

datë 30 shtator 2022 pastaj ne e sjellim një draft rregullore të re.  

z.Ragip Fetahu, theksoi, Atë që desha ta them është se është mirë të mbahet ky premtim dhe që të 

mblidhemi të gjithë dhe ta hartojmë një rregullore të re dhe mos të kemi probleme të cilat vërtetë nuk 

na takojnë neve. 

z.Valon Demolli, në emër të Grupit të këshilltarëve, paraqiti kërkesën për pauzë të shkurtër 10 

minuta, me qëllim të konsultimeve mes Grupit. 
 

Përkrahet propozimi për 10 minuta pauzë, nga ora 15:10. 
 

Pas pauzës, mbledhja vazhdoi duke filluar nga ora 15:25, u konstatua kuorumi ku prezent ishin 34 

anëtar të Kuvendit. 
 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi,  pasi që kuorumi ekziston po vazhdojmë me punë aty ku mbetëm. 

z.Arjant Topanica, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve të LDK-së, duke  pa se çështja e rregullores 

është shumë e ndjeshme dhe kohëve të fundit ka pasë shumë polemika, mendojmë se duhet të 

merremi pak më intenzivisht dhe më seriozisht me këtë rregullore, atëherë duke parë se pozita i ka 

numrat dhe ka vendosur që ta pezulloj këtë rregullore ne propozojmë që ky pezullim të jetë për një 

kohë më të shkurtër. Duke kuptuar rendësin e kësaj rregulloreje të punohet më intenzivisht  dhe t‟i 

japim një hapësirë kohore prej dy muajve dhe brenda këtyre dy muajve sa është e pezulluar kjo 

rregullore të formohet një grup punues apo një ekipe e gërshetuar ku edhe përfaqësuesit e bizneseve 

të jenë pjesë e hartimit të saj por edhe anëtarët e Kuvendit në mënyrë që të gjendet një gjuhë e 

përbashkët dhe të hartohet një rregullore që do të jetë e përshtatshme për sektorin e biznesit dhe për 

punëtorët si dhe të vihet në përfundim se kjo çështje është tej zgjatur. 

Nuk kemi kohë të humbim në këtë drejtim për këtë rregullore, propozimi ynë është që kjo rregullore 

të pezullohet në afat kohor prej dy muajve dhe pas këtij afati do të sillet rregullorja e re me të gjitha 

detajet dhe gjitha grupet e interesit të përfshira në të. 

Kryesuesi i Kuvendit, pyetje parafolësit, a keni datë konkrete të pezullimit të kësaj rregulloreje. 

z.Arjant Topanica, theksoi, propozoj që si datë të caktohet 15 maj 2022, 15 korrik 2022. 

z.Ragip Fetahu, theksoi, është mirë që ne të unifikohemi dhe së bashku ta hartojmë rregulloren e re, 

mirëpo mendoj se periudha kohore prej dy muajve është e shkurtër, andaj ne Grupi LVV-së 

propozojmë që koha e pezullimit të rregullores të jetë deri më datë 30 gusht 2022, që të kemi  

hapësirë për punë dhe t‟i konsultojmë ekspertët dhe ta nxjerrim një rregullore të mirë. 

z.Burim Hasani, theksoi, ne Grupi i këshilltarëve të AAK-së, mendojmë se periudha kohore prej dy 

muajve është periudhë e shkurtër, andaj propozojmë që kjo rregullore të pezullohet deri në muajin 

shtator. Data 15 korrik 2022 është vala më e madhe kur vijnë mërgimtarët dhe në atë kohë nuk bënë 

të shkaktojmë kauzë. 
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z.Xhevdet Maloku, theksoi, ka dy vite që kemi probleme me këtë rregullore dhe nuk besoj se për dy 

muaj mund t‟i qasemi me shumë seriozitet kësaj rregulloreje për ta bërë një zgjidhje për të ardhmen, 

mendoj se duhet të kaloj një kohë më e gjatë që të punohet seriozisht në rregulloren e re dhe t‟i jepe 

njëherë e përgjithmonë një zgjidhje kësaj çështje. 

z.Ragip Fetahu, theksoi, është mirë që ne bashkërisht me rastin e votimit të pezullimi të kësaj 

rregulloreje t‟i caktojmë edhe emrat e grupit punues nga radhët e Kuvendit të komunës që do ta 

hartojnë këtë rregullore në bashkëpunim me Drejtorinë përkatëse në mënyrë që ta kemi një 

rregullore sa më të mirë. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, ju sqaroj se nuk e kemi pikë të rendit të ditës formimin e grupit 

punues për hartimin e rregullores se cekur, andaj këtë pikë të rendit të ditës e lëmë për ndonjë 

mbledhje të ardhshme dhe e formojmë komisionin nga ana e Ekzekutivit dhe Kuvendit. 

Kemi dy propozime këtu, unë kisha dashur që të dalim të unifikuar ne si Kuvend, ta bëjmë një 

kompromis dhe të dalim me një propozim të përbashkët e jo të dalim para qytetarëve e të themi se 

unë thash të pezullohet dy muaj rregullorja, ose tjetri propozoj që të pezullohet dy muaj e gjysmë ta 

zëm, nuk dua ta lëndoj askënd që të ndihet humbës apo fitues këtu. 

z.Artrit Mulliqi, theksoi, pasi që Grupi i LDK-së lëvizi prej qëndrimeve të tyre edhe ne lëvizim nga 

qëndrimi ynë sepse ne propozuam datën 30 shtator 2022, kurse Grupi i LDK-së datën 15 gusht 2022, 

do të ishte mirë që si Kuvend të dalim të unifikuar, andaj ta lëmë datën 30 gusht 2022 e që besoj se 

kjo datë nuk do të paraqet kurrfarë problemi. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, para se ta hedh në votim propozimin nga ana juaj, sërish dëshiroj një 

unifikim rreth caktimit të datës së pezullimi të rregullores sepse po e vërej vullnetin e shumicës së 

anëtarëve të Kuvendit që si datë të jetë 30 shtator 2022. Grupi i këshilltarëve të LVV-së, dhe Grupi i 

këshilltarëve të AAK-së, propozuan që rregullorja të pezullohet deri më datën 30 shtator 2022, Grupi 

i këshilltarëve nga LDK propozuan që rregullorja të pezullohet deri më datën 15 korrik 2022, andaj 

është mirë që ë gjithë ta gjejmë një kompromis dhe ta votojmë këtë pikë të rendit të ditës. 

z.Ragip Fetahu, theksoi, sa për sqarim i nderuari Kryesues, ne Grupi i këshilltarëve të LVV-së 

propozuan që rregullorja të pezullohet deri më datën 30 gusht 2022, e jo deri më datë 30.09.2022. 

Kryesuesi i Kuvendit, duke i‟u përgjigjur parafolësit theksoi, i nderuar, të sugjeroj të mos ngutesh 

në caktimin e datave sepse propozimi i drejtorit të drejtorisë përkatëse ishte që dispozita të caktuara 

të rregullores të pezullohet deri më datën 30 shtator 2022. 

z.Bashkim Syla, theksoi, kemi këtu dy propozime të cilat duhet të hedhen në votim. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, e ftoj edhe një herë Grupin e LVV-së që të jap propozimin e tyre. 

z.Florent Hasani, theksoi, propozimi i drejtorit përkatës që ishte deri më datën 30 shtator 2022, 

duhet të tërhiqet nëse dëshiron ta respektoj propozimin tonë, përndryshe janë 3 propozime.  

z.Ragip Fetahu, theksoi, ne tani kemi një propozim nga Ekzekutivi dhe dy propozime nga Grupet e 

këshilltarëve të Kuvendit, andaj ne Grupi i këshilltarëve të LVV-së propozojmë që data 30 gusht 

2022 të jetë fillimi i punës me një rregullore të re. 

znj.Adelinë Stublla, theksoi, meqenëse inicimi i drejtorit të drejtorisë përkatëse ka qenë deri më 

datë 30 shtator 2022, Grupi i këshilltarëve të LVV-së propozojmë që deri më  datë 30 shtator 2022, 

të pezullohet rregullorja në fjalë. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, atëherë këtë propozim të znj.Adelinë Stublla  e hedh në votim.  

z.Naim Çunaku, theksoi, kemi një propozim konkret prej një Grupi, ti (i drejtohet Kryesuesit të 

Kuvendit) mund të votosh kundër atij propozimi, por nuk mund të mos e hedhësh në votim. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, propozimi i parë është i drejtorit të DPZHE. 

z.Naim Çunaku, theksoi, atëherë i nderuar Kryesues hedhe në votim cilin do propozim, unë po të 

tregoj se propozimi i Grupit të e propozoj duhet të hedhet në votim, ne e kemi pasë në rend dite 
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propozimin e Ekzekutivit dhe ne po tentojmë ta ndryshojmë atë propozim, nëse nuk kalon propozimi 

ynë, atëherë kalon propozimi tjetër ashtu siç është me rend të ditës, tani po tenton ta ndryshosh 

rendin e ditës. Pyetje, a i hedhe në votim propozimet. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, propozimi i këshilltarit Arjant Topanica ishte për pezullimin e 

përkohshëm nga data 15 maj 2022 deri më 15 korrik 2022 të zbatimit të dispozitave të Rregullores 

nr.prot.01-311/05-0007450/20 për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës 

së Podujevës të datës 31 janar 2020, dhe atë: neni 5 paragrafët 1.3; 2.3; dhe 4.4,neni 6 paragrafi 4, 

neni 7 paragrafi 2, neni 9 paragrafi 1.3, neni 12   paragrafi 2, neni 15 paragrafi 2.4; neni 16 paragrafi 

2.3 dhe neni 17 paragrafi 2, ishte dy muaj konkretisht prej datës15 maj 2022, deri më datën 15 

korrik, andaj këtë propozim e vë në votim. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se meqë 13 vota ishin PËR, 17 vota KUNDËR dhe asnjë 

votë të Përmbajtur, nuk kalon propozimi për pezullimin e përkohshëm të zbatimit të dispozitave të 

Rregullores nr.prot.01-311/05-0007450/20 për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin 

e Komunës së Podujevës të datës 31 janar 2020, dhe atë: neni 5  paragrafët 1.3; 2.3; dhe 4.4,neni 6 

paragrafi 4, neni 7 paragrafi 2, neni 9 paragrafi 1.3, neni 12   paragrafi 2, neni 15 paragrafi 2.4; 

neni 16 paragrafi 2.3 dhe neni 17 paragrafi 2,  përkatësisht që dispozitat e cekura të pezullohen nga 

data 15 maj 2022  deri më datën 15 korrik 2022. 
 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, tani e vë në votim propozim vendimin e DPZHE, për pezullimin e 

përkohshëm të zbatimit të dispozitave të Rregullores nr.prot.01-311/05-0007450/20 për orarin e 

punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës të datës 31 janar 2020, sipas 

materialit përkatës të dërguar lidhur me këtë pikë të rendit të ditës. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 30 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent aktualisht në sallë,  me 17 vota  PËR, 2 vota KUNDËR dhe 3 vota të PËRMBAJTURA, nuk 

kalon propozimi për pezullimin e përkohshëm të zbatimit të dispozitave të Rregullores nr.prot.01-

311/05-0007450/20 për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së 

Podujevës të datës 31 janar 2020, dhe atë: neni 5  paragrafët 1.3; 2.3; dhe 4.4,neni 6 paragrafi 4, 

neni 7 paragrafi 2, neni 9 paragrafi 1.3, neni 12   paragrafi 2, neni 15 paragrafi 2.4; neni 16 

paragrafi 2.3 dhe neni 17 paragrafi 2,  përkatësisht që dispozitat e cekura të pezullohen nga data 

nga hyrja në fuqi e këtij Vendimi dhe të zgjasin deri më 30 shtator 2022, si dhe me kosntatim që në 

mbledhjen e radhës së kuvendit të iniciohet formimi i një komisioni ad-hoc Kuvend – Ekzekutiv për 

hartimin e draft rregullores së re për orarin e punës së bizneseve dhe sa më shpejt të jetë e mundur 

të procedohet në Kuvend. 
 

z.Naim Çunaku, theksoi, me qëllimin më të mirë dëshiroj të jap një sqarim sepse sa po e vërej, këtë 

çështje e keni bërë “drithë e miell”. Derisa ne sot në këtë seancë ku pjesa tjetër votoj kundër 

pezullimit të kësaj rregulloreje, ju sugjeroj që ta kuptoni mirë pezullimin, sepse në atë moment që 

kalon koha e pezullimit sërish e njëjta rregullore kthehet në fuqi, andaj nuk mund të vazhdojmë me 

procedura tjera. Ne nuk mund të themi se pas përfundimit të datës 30 shtator 2022 do të hyj në fuqi 

rregullorja e re, mirëpo më 30 shtator 2022 përfundon afati i pezullimit të kësaj aktuale, pastaj e 

njëjta rregullore është në fuqi, kështu duhet të jetë. 

z.Artrit Mulliqi, theksoi, sa për sqarim, rregullorja nuk plotësohet tërësisht por pezullohen vetëm 

disa nene për një periudhë të caktuar kohore. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, edhe pse kjo pikë e rendit të ditës përfundoj me rastin e votimit, 

urdhëroni nëse ndokush ka për të shtuar, nëse jo kalojmë në pikën e radhës të rendit të ditës. 
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     13. Informatë e Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik  

 

z.Vigan Salihu, U.D. drejtor i DPZHE, e paraqiti informatën në fjalë, ndër të tjera theksoi, sektori i 

planifikimit dhe zhvillimit ekonomik ka realizuar këto punë dhe aktivitete; është analizuar analiza e 

fizibilitetit dhe dokumentacionet tjera të nevojshme për projektin që do të zhvillohet me partneritet 

publiko privat përkatësisht të parkingut nëntokësor. Së shpejti do ta aprovojmë partneritetin publiko 

privat dhe pastaj do të fillojmë me procedurat tjera për zbatimin e këtij projekti. Njëkohësisht është 

bërë aplikimi me projektet e komunës në thirrjet e lansuara në Ministritë e linjës ku janë zhvilluar 

dhe dizajnuar projektet dhe është kompletuar i gjithë  dokumentacioni i nevojshëm. Në Ministrinë e 

Administrimit të Pushtetit Lokal është aplikuar në tri projekte dhe atë, -Podujeva për efiçiencë dhe 

zhvillim efikas, -ndërtimi i kolektorit të ujërave të zeza përgjatë lumit Batllava deri në fshatin 

Lluzhan, dhe –projekti sipas të cilit Podujeva riciklon mbeturinat në partneritet me Eko-Vizionin. 

Në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, në programin për zhvillim rajonal është aplikuar në projektet;     

-ndërtimi i stacionit të autobusëve faza e parë, dhe kërkesa për vazhdimin e projektit për vitin 2021    

-ndërtimi i urave në fshatrat Sfeçël, Bajçinë dhe Gllamnik, e që deri më tani janë aprovuar projektet 

ndërtimi i stacionit dhe ndërtimi i urave. Pastaj po ashtu në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit 

Rajonal është organizuar sesioni informues i këtyre projekteve të lansuara për grande për biznese 

start-up në koordinim me organizatën Help dhe si rezultat i Memorandum Bashkëpunimit është duke 

u realizuar projekti përkatësisht shpërndarja e pajisjeve për përfituesit përkatës ku kemi 22 përfitues 

të ndarë në sektor të ndryshëm si gastronomi, rrobaqepësi, dizajn, prodhime tekstili etj. 

Në koordinim me organizatën BSCK si rezultat i lidhjes së Memorandum Bashkëpunimit në 

projektin aftësi dhe shkathtësi të buta për ndërmarrësi dhe marketing digjital, është duke u realizuar 

projekti përkatësisht blerja e pajisjeve dhe implementimi i tyre te përfituesit ku janë 14 përfitues në 

sektor të ndryshëm si, autolarje, zdrukthtari, rrobaqepësi, flokëtar etj. 

Është iniciuar procedura e prokurimit për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Lokal 2023-2025, 

mandej është iniciuar procedura e prokurimit për analizat e fizibilitetit të Zonës Industriale, është 

iniciuar procedura e prokurimit për botime dhe publikime, përkatësisht katalogu i parcelave për 

dhënie në shfrytëzim, është iniciuar procedura e prokurimit për investime në infrastrukturën e 

turizmit përkatësisht projekti në Parkun e Paqes, janë ofruar këshilla dhe asistencë për biznese si dhe 

janë mbajtur takime të ndryshme. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, urdhëroni nëse ndokush ka për të shtuar diçka rreth kësaj pike të 

rendit të ditës, nëse jo atëherë e konsideroj të përfunduar edhe këtë pikë dhe kalojmë në pikën e 

radhës të rendit të ditës. 
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     14. Rishqyrtimi i Vendimit nr.01-020/04-0014613/22 për themelimin dhe përbërjen e   

           Komitetit për Komunitete, të miratuar nga Kuvendi i Komunës në mbledhjen e   

           mbajtur më 28 shkurt 2022 . 
 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, lidhur me këtë kemi të bëjmë me një vendim që 

është kthyer për rishqyrtim nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, arsyeja është se nuk 

janë zbatuar në plotëni dispozitat ligjore, kemi bërë kërkesë që të na jepet një sqarim nga ana e tyre 

por arsyeja kryesore është se në përbërjen e Komitetit për Komunitete nuk kemi pasë anëtar/e nga 

radhët e komunitetit Egjiptian. Ne kemi bërë shpalljen publike mirëpo nga ky komunitet nuk ka pasë 

kërkesa që të jenë pjesë e Komitetit kështu që më vonë na ka ardhë një rekomandim nga komuniteti 

egjiptian që anëtare e këtij komuniteti të jetë znj.Sevdije Mustafa. 

Tani ne këtu jemi para dy zgjidhjeve ose ta shtojmë numrin për dy anëtar më shumë në Komitetin 

për Komunitete ose ta heqim nga ky komunitet një anëtar të komunitetit ashkali dhe ta zëvendësojmë 

me anëtaren e komunitetit egjiptian, pra kjo pikë është për rishqyrtim dhe Kuvendi për këtë merr 

vendim. Sa i përket anëtarëve të Komitetit për Komunitete, shumica e tyre janë nga radhët e 

komuniteteve jo shumicë, andaj për këtë pikë të rendit të ditës e hapim debatin. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, a ka mundësi të na sqaroni edhe njëherë këtë çështje se a është kthyer 

në pikën zero kjo pikë e rendit të ditës ngase se ju i nderuar Kryesues e potencuat se duhet bërë 

zëvendësime, të hiqet një anëtar nga komuniteti ashkali e të zëvendësohet me një anëtar tjetër nga 

komuniteti egjiptian, prandaj pyes se a është në rishqyrtim kjo pikë e rendit të ditës apo si. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, kjo pikë e rendit të ditës është në rishqyrtim, dhe 

për këtë ashtu siç jeni njoftuar përmes materialit dhe thirrjes së kësaj mbledhje, madje ju është 

përcjellë edhe shkresa e Ministrisë. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, propozoj që përbërja e Komitetit për Komunitete të rritet për dy anëtar 

dhe nga Grupi i këshilltarëve të LDK-së i propozoj që të jenë Edonë Shabani dhe Demokrat Hodolli. 

z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, lidhur me propozimin e parafolëses theksoi, besoj se 

mjafton një anëtar/e të jetë pjesë e këtij Komiteti. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, i nderuari Kryetar, nuk është numër i mjaftueshëm të jetë një anëtar 

nga LDK-ja për arsyes se jemi Grupi më i madh i këshilltarëve në Kuvend kurse nga LVV-ja janë dy 

anëtar në këtë Komitet, kështu që të ketë nga një anëtar nga tri subjektet me numrin më të madh të 

këshilltarëve në Kuvend, ose të ketë nga një anëtar nga LDK, LVV dhe AAK. 

z.Haki Rudari, theksoi, unë e kam shqyrtuar dhe lexuar materialin para se të vijë në mbledhje, 

mirëpo sigurisht që Grupi i këshilltarëve të LDK-së po tregohet pak i pa ngopur sepse po t‟ia japim 

edhe dy anëtar në këtë Komitet ajo do kërkon ndoshta edhe 3 apo 5 anëtar, mirëpo rregullorja nuk e 

lejon ashtu sepse sipas rregullores përkatëse së paku duhet të jenë 9 anëtar të Komitetit për 

Komunitete prej tyre 5 anëtar nga radhët e komuniteteve jo shumicë dhe 4 anëtar nga komuniteti 

shumicë. Ju po harroni që ne LVV jemi në pushtet me PDK-në, kurse ju jeni në opozitë, andaj unë 

në mënyrë kolegiale ju thash është mirë që të propozohen dy anëtar, njëri të jetë nga radhët e LDK-

së kurse tjetri nga radhët e komuniteti egjiptian, kjo është e drejtë dhe është sipas rregullores. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, ne duhet të kemi kujdes sa i përket anëtarëve të Komiteteve nga 

radhët e komuniteteve sepse në këtë Komitet shumica e anëtarëve duhet të jenë nga komunitetet jo 

shumicë, gjithashtu duhet të përcaktohet edhe kuota gjinore. Konsideroj se zgjidhja më e mirë dhe 

më e lehtë është që në këtë Komitet të përfshihet një anëtar/e nga radhët e LDK-së dhe një anëtar/e 

nga radhët e komunitetit egjiptian ashtu siç është rekomanduar. 
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znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, unë e ceka propozimin e Grupit të këshilltarëve të LDK-së ngase jemi 

Grupi më i madh i këshilltarëve në këtë Kuvend.  

Meqë kolegu parafolës nga LVV-ja u deklarua se Grupi i këshilltarëve të LDK-së janë të pa ngopur, 

në qoftë se LVV-së janë të ngopur atëherë le te tërheqin një anëtar dhe ta zëvendësojnë me një anëtar 

nga Grupi i këshilltarëve të AAK-së, dhe përbërja e këtij Komiteti të jetë me nga një anëtar të LDK-

së, LVV-së dhe AAK-së.  

z.Naim Çunaku, theksoi, po mundohem të jap sqarime dhe sqarimi më i mirë është se po e citoj 

Rregulloren dhe Statutin e Komunës mbi konstituimin e Komiteteve dhe ju kisha lutur për vëmendje. 

Rregullorja e punës së Kuvendit neni 79 paragrafi 2 - strukturat e komiteteve, nëse nuk parashihen 

ndryshe me dispozita ligjore dhe dispozita nënligjore e që ngriten në proporcion me përqindjen 

përkatësisht numrin e këshilltarëve të subjekteve politike apo koalicioneve të përfaqësuara në 

Kuvend, sipas Rregullores. Tani po e citoj Statutin e Komunës për ata që janë laik thonë se Statuti 

është kushtetuta e një Komune dhe kjo vlen për Ekzekutivin dhe Kuvendin, në nenin 47 thuhet, 

Kuvendet Komunale themelojnë Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Komitetin për Komunitete, 

si dy komitete të përhershme. Pastaj thuhet dhe këtu është poenta se Kuvendi i Komunës themelon 

komitete tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme për kryerjen e përgjegjësive të tyre nëse 

nuk parashihet ndryshe me ligj, pra atë që e citova më parë. Mandej thuhet se Komitetet reflektojnë 

përbërjen e Kuvendit të Komunës. 

Çka nënkuptojmë me koalicion që u përmend, e me të vërtetë unë e di që bashkë jeni po të paktën 

koalicion publik nuk kam parë, por kam parë koalicion faktik. Koalicione numërohen të gjitha 

koalicionet të cilat janë para zgjedhjeve që garojnë në zgjedhje si të përbashkëta, këtu marrëveshjet 

për bashkëqeverisje nuk konsiderohen si koalicione. 

Tani po mundohem ta japë edhe një sqarim tjetër zotëri Kryesues, para se të vendosim për përbërjen 

e Komiteteve, në rend të parë ky Kuvend duhet ta marrë vendimin që Komiteti për Komunitete të 

jetë në përbërje prej 9 anëtarëve, në fakt ne e kemi pasë një vendim që është zero apo nul që ky 

Komitet ka pasë në përbërje 7 anëtarë, tani duhet ta marrim një vendim që Komiteti për Komunitete 

të përbëhet prej 9 anëtarëve dhe shumicën e Komitetit prej 9 anëtarëve duhet ta përbëjnë anëtarët nga 

radhët e komuniteteve jo shumicë, rrjedhimisht na bie që ky Kuvend mund t‟i ketë 4 anëtar/e në 

përbërjen e këtij Komiteti, tani nëse dëshirojmë t‟i fusim në funksion ato që i ceka unë në bazë të 

përqindjes që kemi në Kuvend e që e dëgjova kolegun z.Haki Rudari i cili e tha se Grupi i 

këshilltarëve të LDK-së jemi të pa ngopur, në rregull është ngase varet se kush cilëson dhe çka 

cilëson, mirëpo nuk është e natyrshme, jo pse unë s‟jam në LVV, por që ky subjekt 13 anëtar/e të 

Kuvendit t‟i ketë 2 anëtar në Komitetin për Komunitete, ndërsa PDK-ja me 4 anëtar ta ketë 1 anëtar 

në këtë Komitet, kurse LDK-ja me 14 anëtar të quhet e pa ngopur dhe atë vetëm pse kërkoj t‟i ketë 2 

anëtar në Komitetin për Komunitete. Madje u dha edhe sulicionin tjetër që nëse dëshironi për me 

pasë një marrëveshje “gjentelmene” këtu si Kuvend që të jemi të përfaqësuar të gjitha grupimet 

politike, kështu aq sa unë kuptova,  propozimi i znj.Donjetë Sheqiri ishte që ne e pranojmë që të 

gjitha Grupet e këshilltarëve të subjekteve politike që ta kenë nga një anëtar të përfaqësuar në këtë 

Komitet. 

Kryesuesi i Kuvendit, në kërkesë të Grupit të këshilltarëve të LVV-së, jap 5 deri në 10 minuta 

pauzë për konsultime mes vete, dhe atë brenda objektit të Komunës. 

 

Pas pauzës prej 10 minutave, Kryesuesi i Kuvendit vazhdon mbledhjen duke njoftuar të pranishmit 

se në sallë janë 32 anëtar/e të Kuvendit dhe mund të vazhdohet ku mbetëm. 
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z.Bashkim Syla, theksoi, propozimi u dha që LDK-ja ta ketë një përfaqësues në Komitet, dy 

përfaqësues t‟i ketë LVV-ja dhe një përfaqësues në Komitet ta ketë AAK-ja, ndërsa ne si Grup i 

këshilltarëve të PDK-së heqim dorë nga propozimi që të ketë një anëtarë në këtë Komitet. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, tani besoj që jemi të qartë dhe kalojmë në propozime. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, ne i ofruam dy zgjidhje, i dhamë dy opsione dhe sërish LVV-ja po 

përfaqësohet më shumë në këtë Komitet, se sa LDK që ka numrin më të madh të asamblistëve, andaj 

unë nuk e kuptoj se me çfarë logjike doni të funksiononi kështu, ose të shkojmë me nga një 

propozim me nga një anëtar për secilin subjekt politik ose LDK-ja nuk ka propozim dhe vazhdoni 

qysh keni vazhduar seancën e kaluar, meqë edhe për faktin që na cilësuat si të pa ngopur. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, faleminderit e nderuar Sheqiri, por erdhi kompromisi që koalicioni 

LVV- PDK, i ka vetëm dy përfaqësues, dhe sa i përket koalicionit, kush ka sy e sheh që ky është 

koalicion. 

znj.Donjetë Sheqiri, duke i‟u përgjigjur Kryesuesit theksoi, atëherë në rregull meqë qenka 

koalicion. 

z.Naim Çunaku, theksoi, nuk e di përse po vijmë në këso situatash ku në njërën anë kërkohet 

bashkëpunim, në anën tjetër nuk shfaqet gatishmëri, koalicionet i ka përcaktuar rezultati zgjedhor i 

zgjedhjeve, ndërsa këto janë marrëveshje të bashkëqeverisjes dhe mua kjo nuk më pengon. 

Ne pranuam një solucion me një kandidat të LDK-së, por me kusht që të jenë të gjitha subjektet 

politike të përfaqësuara me nga një anëtar në Komitet, pra ne bëmë maksimumin që mund ta bëj një 

parti bashkëpunuese, por të jenë dy anëtarë nga radhët e LVV-së me 13 këshilltar në Kuvend, kurse 

LDK-ja që ka 14 këshilltar në Kuvend ta ketë vetëm një anëtar në Komitet, nëse i keni numrat 

vendosni, unë nuk mund ta kuptoj këtë. 

Kryesuesi i Kuvendit, sqarim parafolësit theksoi, kompromisi ishte që PDK-ja u tërhiq nga ky 

Komitet. 

z.Naim Çunaku, përgjigje Kryesuesit theksoi, meqë jeni në koalicion, atëher emrin e atij anëtarit të 

LVV-së vëjani si emër të anëtarit të PDK-së. 

Kryesuesi i Kuvendit, duke replikuar me parafolësin theksoi, i nderuar këshilltar nuk është punë e 

juaja ajo, ju e keni një vend ne e kemi një vend. 

z.Naim Çunaku, sërish replikë me Kryesuesin theksoi, punë e imja është nëse unë krahasohem me 

një subjekt që ka më pak numra se sa subjekti që unë i takoj, unë jam i diskriminuar nëse një subjekt 

më i vogël përfaqësohet me dy anëtarë në Komitetin për Komunitete, kurse ne si subjekt më i madh 

përfaqësohemi vetëm me një anëtar. 

z.Bashkim Syla, theksoi, është mirë të jemi korrekt i nderuar zotëri Çunaku, për ta zhbllokuar 

procesin ne Grupi i PDK-së u tërhoqëm kurse tani ju nuk po tërhiqeni nga propozimi juaj, mirëpo të 

na tregoni neve se a jemi LVV apo PDK është gabim i juaj mendoj. 

z.Naim Çunaku, përgjigje parafolësit theksoi, unë nuk ju tregova juve, kurse biografinë time e di 

dhe nuk e fshehë, mirëpo unë të tregova ty atë qe e ceku Kryesuesi se jeni në koalicion. 

z.Bashkim Syla, replikë me parafolësin, theksoi, absolutisht nuk diskutohet ajo çështje, ne këtu i 

kemi dy Drejtori sepse kemi koalicion.  

z.Naim Çunaku, sërish replikë me parafolësin theksoi, ne ishim duke biseduar për koalicion pas 

zgjedhor. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, kompromisi ishte që LDK-ja ta ketë një anëtar në Komitetin për 

Komunitete, dhe AAK-ja të përfaqësohet me një anëtar, prandaj nuk shohë ndonjë telashe këtu. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, e përsëris sërish, më parë në fjalimin e tij para pauzës njëri nga 

kolegët këtu na u drejtua me fjalët, jeni të pangopur, atëherë kolegu në fjalë e ka rastin ta dëshmoj 

vetën se është i ngopur dhe le ta vazhdojmë procesin. 
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z.Haki Rudari, duke i‟u përgjigjur parafolëses theksoi, ta them të drejtën ty kolege pak të njohë, 

LDK-në e njohë qe 20 vite, vërtetë si seriozisht e thash se jeni të pa ngopur dhe tani këtë po e 

dëshmoni. Analizoni gjestin e PDK-së, është për çdo lëvdatë. 

(Pas ndërhyrjes së bëri znj.Donjetë Sheqiri duke i’u drejtuar me pyetjen, përse nuk po kalon në 

PDK, z.Haki Rudari vazhdoi) 

Së pari s‟ke kulturë komunikimi po më vjen keq se jeni femër megjithatë s‟paske kulturë të 

komunikimit. Unë dëgjoj dy apo pesë orë dhe nuk ndërhyj në diskutim, por kur e marrë fjalën nuk 

dua të më ndërhyjë askush sepse dëshiroj të flasë dhe këtë se rregullorja ma mundëson. 

Nëse doni të keni përfaqësues urdhëroni, por mos thoni “valla unë jo”, apo sa t‟ju jepen, 10 

përfaqësues a. Unë më herët ju thash mund të bëjmë shaka por ju tash po tregoheni. Qytetarët që 

dëgjojnë e shohin vërtetë thonë se çfarë qenka puna e tyre, me gjithë respektin për disa këtu, andaj 

kjo qasje e juaja, personalisht i juaj e dëmton më shumë LDK-në, e jo neve. 

Ne mund të bëjmë shumë zgjidhje, është për çdo respekt PDK-ja e cila u tërhoq nga propozimi i tyre, 

kurse tani ju thoni ne s‟po dëshirojmë të jemi pjesë e Komitetit, ju jeni opozitë pas 20 viteve dhe pse 

jeni opozitë arsye është se nuk keni ditë të menaxhoni mirë, ju e keni marrë faturën e qytetarëve për 

shkak të diskriminimeve që i keni bërë dhe tani LDK është në opozitë kurse LVV-PDK janë në 

pushtet, kështu që nuk mund të barazoheni me ne.  

Ju është mirë që ne bëmë përpjeke e veçanërisht unë bëra përpjekje jo zyrtarisht, që numri i 

anëtarëve të Komitetit për Komunitete të rritet për dy anëtar, njëri anëtar të jetë nga LDK-ja e tjetri 

nga radhët e komuniteteve jo shumicë, kurse tani ju propozoni t‟i keni dy anëtar në këtë Komitet. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, atëherë vetë kolegu z.Haki Rudari tregoj që secilin prej neve e ka 

votuar dikush dhe për këtë arsye LVV-ja përfaqësohet në Kuvend me 13 asamblist, kurse LDK-ja 

përfaqësohet me 14 asamblist, unë vetëm po kërkoj opsionin që si partia më e madhe nuk jemi të 

përfaqësuar në mënyrë të barabartë, kurse ju LVV me numër më të vogël të asamblistëve të keni 

përfaqësues më shumë se LDK-ja e cila ka numër më të madh të asamblistëve, nuk është në rregull 

kjo.  Sa i përket asaj se a kam unë kulturë komunikimi apo jo, mos u merakos ti për atë punë.  

z.Ragip Fetahu, theksoi, ju lutem a ka mundësi që t‟i përmbyllim këto polemika politike sepse 

përnjëmend u bë e tepërt kjo çështje. Të paktën të kemi një propozim që PDK-ja u tërhoq dhe tani 

jemi para një fakti që LDK-së i takon të propozoj anëtarët e saj në këtë Komitet, apo jo, dhe 

vazhdojmë tutje, andaj të mos e zgjasim debatin me ditë të tëra.  

z.Valon Demolli, theksoi, ne i propozuam dy anëtar, tani të shohim se a po kalon një apo dy anëtar 

që të jenë pjesë e Komitetit për Komunitete. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, unë i propozova dy emra nga Grupi i LDK-së që të jenë pjesë e 

Komitetit për Komunitete, ju mund t‟i hidhni propozimet në votim sikurse herën e kaluar dhe nuk 

është problem, mundeni të na leni pa asnjë përfaqësues në Komitet, por përgjegjësinë e bartni te 

qytetarët. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, faleminderit për këshillat e dhëna, mirëpo unë desha të bëjë një 

kompromis me juve, por ju nuk po lëni hapësirë, nuk desha që ky Komitet të mos formohet.  

z.Valon Demolli, theksoi, të vëhet në votim që secili subjekt të përfaqësohet me një anëtar në 

Komitetin për Komunitete dhe jemi në rregull, përndryshe ne i kemi propozuar dy emra nga radhët e 

LDK-së. 

Kryesuesi i Kuvendit, përgjigje parafolësit, theksoi, nuk kemi nevojë të hedhim propozimin e juaj 

në votim sepse propozimi i juaj e dini që nuk kalon. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, nëse shkojmë me propozimet që secili subjekt ta ketë një anëtar në 

Komitetin për Komunitete, ne nga radhët e LDK-së propozojmë që anëtar të jetë z.Demokrat 

Hodolli, edhe ashtu kemi të drejtë në bazë të përfaqësimit të Grupit që të parët të japim propozimin.  
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znj.Adelinë Stublla, theksoi, për hir të korrektësisë, ne i kemi propozuar emrat dhe ata janë z.Haki 

Rudari dhe znj.Qendresa Hajrizi. 

z.Burim Hasani, theksoi, nga radhët e Grupit të këshilltarëve të AAK-së, propozoj që anëtar i 

Komitetit për Komunitete të jetë z.Arbnor Fazliu. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, tani vazhdojmë me gjithë emrat e propozuar që të jenë anëtar/e të 

Komitetit për Komunitete. znj.Albina Avdiu, z.Xhafer Ademi, znj.Shkurte Sejdiu, z.Muhamet 

Sadiku, znj.Sevdije Mustafa, z.Demokrat Hodolli, z.Haki Rudari, znj.Qëndresë Hajrizi, z.Arbnor 

Fazliu 

 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 31 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent për momentin në sallë, njëzëri me 31 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të 

Përmbajtur, konform kërkesës së Ministrisë së Pushtetit Lokal për rishqyrtim të vendimit të datës 28 

shkurt 2022 që ka të bëjë me themelimin dhe përbërjen e Komitetit për Komunitete, miratohet 

propozimi për themelimin dhe përbërjen e Komitetit për Komunitete me përbërjen si në vijim:   
1- Qëndresë Hajrizi,  anëtare nga radhët Kuvendit të Komunës 

2- Haki Rudari,  anëtar nga radhët Kuvendit të Komunës 

3- Demokrat Hodolli,  anëtar nga radhët e Kuvendit të Komunës 

4- Arbnor Fazliu, anëtar nga radhët e Kuvendit të Komunës 

5- Albina Avdiu,  anëtare nga radhët e Komunitetit Ashkali 

6- Xhafer Ademi, anëtar nga radhët e Komunitetit Ashkali 

7- Shkurte Sejdiu, anëtare nga radhët e Komunitetit Ashkali  

8- Muhamet Sadiku,  anëtar nga radhët e Komunitetit Rom 

9- Sevdije Mustafa, anëtare nga radhët e Komunitetit Egjiptian  
 

 

 

 

 

     15. Rishqyrtimi i Vendimit nr.prot.01-550/01-0014605/22 për shpërndarjen e druve të  

           zjarrit për familjet me gjendje të rëndë ekonomike, të miratuar nga Kuvendi i          

           Komunës në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022 
        

z.Hilmi Hoxha, Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, gjithashtu kemi të bëjmë me një vendim im cili 

është kthyer nga Ministria përkatëse si vendim i pa ligjshëm, andaj ne si Kuvend këtë vendim duhet 

ta anulojmë.  

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, masa drusore e grumbulluar nga prerjet ilegale në pyjet publike dhe 

private është e hyrë komunale andaj komuna menaxhon me drurët që nga momenti i ndarjes. 

Në bazë të Ligjit mbi pyjet e Kosovës dhe Udhëzimeve Administrative, kjo masë drusore duhet të 

shkoj në ankand publik. Drejtoria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-DBPZHR është e 

obliguar t‟i përgatis kërkesë zyrës së prokurimit me të dhëna të sakta për masën e grumbulluar sipas 

çmimit të tregut.  Çdo vendim tjetër pa marrë parasysh qëllimin e tij është në kundërshtim me ligjet 

në fuqi të Republikës së Kosovës pasi që kjo masë drusore është e hyrë direkte e Komunës dhe pas 

shitjes mjetet e grumbulluara Komuna ka të drejtë t‟i orientoj prapë me qëllime të njëjta për raste 

sociale, për bursa për nxënës dhe student, për subvencione në bujqësi etj. 

Por një gjë duhet ta dini, edhe nëse vendoset që kjo masë drusore të dal në ankand publik sipas ligjit 

në fuqi prapë duhet që një pjesë e masës drusore të mbesë në depo me arsyetimin se për to zhvillohet 

procedurë gjyqësore dhe nëse pala e fiton kontestin gjyqësor duhet të kthehet masa drusore. Krejt në 

fund kërkoj nga DBPZHR të shikohet ligji dhe rregulloret dhe mos të përsëritet sërish e njëjta situatë 

ngase ne si Kuvend po dalim keq. 
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z.Fatmir Rudari, U.D. drejtor i DBPZHR, theksoi, faleminderit Ekrem për pyetjen, realisht ne më 

datë 28.02.2022 e kemi sjellë një kërkesë në Kuvend edhe pse po del që ajo kërkesë është e 

kundërligjshme, kemi rënë paksa në lajthitje nga komunat tjera sepse kemi komunikuar me 

Komunën e Ferizajt dhe disa komuna tjera dhe na është thënë që masën drusore e kanë shpërndarë 

përmes Kuvendit si organi më i lartë, madje për 4 vite me radhë. 

Unë kur e kam sjellë kërkesën në Kuvend kam treguar që 4 herë ajo masë drusore ka kaluar përmes 

procedurave të prokurimit por nuk ka pasë shprehje të interesit, mirëpotani është një fat i mirë pasi 

që është kthyer ky vendim i jashtëligjshëm, kemi kaluar sërish përmes procedurës së prokurimit dhe 

ka pasur oferta dhe oferta më e lartë ka qenë 60€ m
3
 dhe ajo masë drunore është shitur dhe 

procedurat e shitjes thuajse janë në përfundim. 

Se si procedohet me mjete tutje nuk e di, ju si Kuvend a mund t‟i orientoni ndokund tjetër, apo të 

shikojmë ndonjë mundësi tjetër përmes zyrës ligjore se normalisht ato mjete janë të hyra vetanake të 

Komunës. 

z.Demokrat Hodolli, theksoi, kam disa kërkesa prej qytetarëve të cilat do i paraqes këtu, në një 

qeverisje demokratike të gjithë e dimë se Komuna ofron shërbime sa më afër qytetarit, shembull e 

kemi për fshatrat Llapashticë dhe Dumnicë ku zyrat e gjendjes civile prej kohësh kanë qenë 

funksionale tani me vendimin e ri për mbylljen e tyre këtë vendim qytetarët nuk e kanë prit aspak 

mirë. Ju jeni thirr se ka rekomandime nga Ministria kurse në rregullore nuk specifikohet asnjë arsye 

për mbylljen e tyre. Gjatë fushatës zgjedhore jeni thirr se do të ofroni shërbime sa më afër qytetarit 

dhe po e jap një shembull, keni investuar mbi 20,000.oo€ për hapjen e zyrës së gjendjes civile në 

fshatin Herticë mirëpo tani ajo zyrë nuk është funksionale dhe shtrohet pyetja a ka qenë ky investim 

i votave apo investim koti. Sa për dijeni zyra e gjendjes civile në Llapashticë e Epërme ka ofruar 

shërbime edhe për fshatrat e tjera (për fshatin Llapashticë e Poshtme, Katunishtë,  Popovë), pra ju 

bëjeni vet një krahasim sa banor ka kjo pjesë dhe sa banorë ka fshati Herticë por përgjigjen se di kujt 

t‟ia kërkoj. 

z.Naim Çunaku, theksoi,  kisha dashur që sot të jetë prezent këtu drejtori i Drejtorisë së 

Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale-DSHMS, ngase është e vërtetë e madhe që një formë 

bashkëpunuese me drejtorin e Drejtorisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-DBPZHR jemi 

konsultuar para se të dal ajo formë për tu ndarë ajo masë drunore për ato grupe për njerëzit në nevojë 

edhe atëherë kemi shfaq dilema se a jemi në rregull me ligjin apo jo, dhe nuk kemi pritë shumë por 

vullneti ka qenë që ato familje të ndihmohen sa do pak dhe për gjithçka jemi në rregull, përjashto 

kritikat që më janë bërë për mos votimin e këtij propozim vendimi për shpërndarjen e druve të zjarrit 

për familjet me gjendje të rëndë ekonomike, andaj kisha dashur që këtu të jetë prezent edhe drejtori i 

DSHMS-së, t‟i them se na ka rënë mirë që se kemi votuar një vendim që është kthyer i 

jashtëligjshëm. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, ndoshta i bëra shumë pyetje drejtorit të DBPZHR e ai harroi të jap 

përgjigje për një pyetje sa i përket rasteve të kontesteve gjyqësore kur dihet se ka raste që qytetarët 

kanë prerë dru në pronat e tyre dhe ajo masë drusore i‟u është konfiskuar, andaj desha të di se a është 

shitur e tërë masa drusore apo jo, ngase mund të ndodh që ndonjë palë ta fitoj kontestin gjyqësor e që 

pastaj të njëjtit duhet t‟i kthehet masa drusore. 

z.Fatmir Rudari, U.D. drejtor i DBPZHR, theksoi, sa i përket masës drusore, ajo masë thuajse 

çdoherë ndryshon sepse kemi raste të shpeshta të konfiskimeve, ne e kemi vënë në ankand publik 

vetëm atë masën drusore të datës 28.02.2022, ndërsa hiqet ajo masë drusore dhe e njëjta 

zëvendësohet nga konfiskimet e prerësve ilegal dhe çdo herë aty ekziston një masë drusore. 

Është e vërtetë ajo që e ceku z.Naim Çunaku sepse kemi diskutuar edhe në mbledhjen e KPF-së, për 

ndarjen e masës drusore për familjet në nevojë dhe ai propozim është mbështetur edhe nga LDK-ja, 
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mirëpo në mbledhjen e Kuvendit kanë marrë qëndrim që mos të marrin pjesë në votim dhe kjo është 

arsyeja përse nuk kanë votuar për shpërndarjen e druve të zjarrit për familjet me gjendje të rëndë 

ekonomike dhe nuk qëndron ajo se nuk e kanë përkrahë këtë pikë të rendit të ditës. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, pas gjitha sqarimeve që u bënë atëherë e vë në votim këtë pikë të 

rendit të ditës, konkretisht rishqyrtimin e vendimit në fjalë sipas shkresës së Ministrisë apo thënë 

ndryshe ne si Kuvend duhet ta anulojmë Vendimin nr.prot.01-550/01-0014605/22 për shpërndarjen e 

druve të  zjarrit për familjet me gjendje të rëndë ekonomike, të miratuar nga Kuvendi i  Komunës në 

mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022, konform shkresës së Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural e cila ka vlerësuar se akti në fjalë nuk është në harmoni me legjislacioni përkatës në 

fuqi. 
 

Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 27 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent për momentin në sallë, njëzëri me 27 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të 

Përmbajtur, konform kërkesës së Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, pas 

rishqyrtimit, me vendim anulohet Vendimi nr.prot.01-550/01-0014605/22 për shpërndarjen e druve 

të zjarrit për familjet me gjendje të rëndë ekonomike, i miratuar nga Kuvendi i Komunës në 

mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022 

  
                                              

     16. Rishqyrtimi i Vendimit nr.prot.01-354/02-0014599/22 datës 28.02.2022 për plotësimin   

           dhe ndryshimin e vendimit nr.01-354/02-0087371/18 datë 02.11.2018, sipas Shkresës   

           nr. DL 1546-2/22 datë 25.03.2022 të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe        

           Infrastrukturës. 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, arsyeja përse ky vendim është kthyer në rishqyrtim 

ka të bëjë me arsyetimin e vendimit konkretisht se është shtuar një pjesë e tekstit se objekti ish 

pushimorja për fëmijët bonjak mund të shfrytëzohet edhe për aktivitete për sport dhe rekreacion dhe 

nga ana e Ministrisë është cekur se kemi bërë shkelje ligjore të planit Zhvillimor të Komunës, 

mirëpo realisht këtu qëndron problemi te kjo pjesë e tekstit.  

z.Naim Çunaku, theksoi, edhe kjo po vërtetohet që ne kemi qenë kundër shtimit apo dhënies në 

shfrytëzim të atij objekti për operator ekonomik dhe atëherë kemi thënë se ky objekt nuk mund të 

jepet në shfrytëzim për aktivitete tjera sportive dhe rekreative, por është mirë mbetet në pronësi të 

Komunës, madje të gjitha subjektet politike në fushatë e kanë pasë një premtim që ai objekt të 

funksionalizohet për ofrimin e shërbimeve paliative për personat në moshë të shtyrë, gjegjësisht për 

pleqëri, mirëpo atëherë ai propozim nuk kaloj. Tash besoj pasi që është anuluar ky vendim do të doja 

që në një mbledhje të ardhme ta orientojmë një qëllim për funksionalizimin e këtij objekti që nuk 

është në kundërshtim me ligjet në fuqi. Sa i përket asaj se janë shtuar dy fjalë për shfrytëzimin e këtij 

objekti, fjalës mik vetëm shkronjë m, po t‟i hiqet bëhet ik, kështu që kushtojnë shumë ato por sido 

qoftë të mbetet ashtu. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, meqë nuk ka të lajmëruar për të marrë fjalën, atëherë e vë në votim 

këtë pikë të rendit të ditës, përkatësisht anulimin e Vendimit nr.prot.01-354/02-0014599/22 datës 

28.02.2022 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr.01-354/02-0087371/18 datë 02.11.2018, 

sipas Shkresës nr. DL 1546-2/22 datë 25.03.2022 të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor 

dhe Infrastrukturës. 
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Pas votimit, Kryesuesi i Kuvendit konstatoi se nga 27 anëtar/e të Kuvendit të Komunës sa ishin 

prezent për momentin në sallë, njëzëri me 27 vota PËR, asnjë votë Kundër dhe asnjë votë të 

Përmbajtur, konform kërkesës së Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës, 

pas rishqyrtimit, me vendim anulohet Vendimi nr.prot.01-354/02-0014599/22 i datës 28 shkurt 2022 

për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr.01-354/02-0087371/18 të datës 02.11.2018. 

 

     17. Të ndryshme  

 

z.Valon Demolli, theksoi, meqenëse kishim shumë pyetje për t‟i bërë por “ikja” e drejtorëve të 

drejtorive dhe e Kryetarit të Komunës nga mbledhja, nuk kemi se kujt t‟ia adresojmë këto pyetje pasi 

që ata nuk janë prezent këtu. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, unë po i bëjë disa pyetje pasi që drejtorët nuk janë prezent le t‟i 

shikojnë incizimet. 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, kërkoj falje që po ndërhy mirëpo unë e di se kjo seancë e Kuvendit 

ka zgjatur shumë dhe mund të them se jemi të lodhur paksa, por nga ana juaj kërkoj vëmendje t‟i 

dëgjojmë edhe diskutuesit e fundit sepse nuk është e ndërgjegjshme të dilet kështu nga seanca në 

momentet e fundit ende pa përfunduar. 

z.Ekrem Rrahmani, vazhdoi, kam një kërkesë prej banorëve të fshatit Sibofc, që ka të bëjë me 

trotuarin e këtë e kam të fotografuar që gjendet në rrugën “Vëllazëria Ilire”, në këtë trotuar deri në 

ditën e zgjedhjeve kanë vazhduar punimet, mirëpo kanë mbetur rreth 10 metra pa përfunduar, aty 

punimet nuk janë bërë siç duhet dhe nuk e di a është bërë pranimi i punës, andaj pyes përse janë 

ndalur punimet, dhe përgjigjen do ta doja nga drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike Mbrojtjes 

dhe Shpëtim. 

z.Naim Çunaku, theksoi, po mundohem të jem shumë i shkurtër, por po e paraqes një kërkesë të 

banorëve të lagjes Govori konkretisht rruga “Ymer dhe Nazif Ibishi”, po mundohem t‟ju tregoj se 

ajo është një rrugë që shfrytëzohet për nevojat e burgut të sigurisë së lartë në fshatin Dyz dhe ata 

banor janë afër kësaj rruge, janë në hall të madh nga shpejtësia që zhvillohet nga veturat e organeve 

kompetente dhe kërkesë e atyre banorëve është që të vendosen disa pengesa në atë rrugë sepse 

ndihen të rrezikuar nga qarkullimi i madh i veturave në atë pjesë të rrugës. 

E di që drejtori i Drejtorisë përkatëse nuk është prezent këtu por po e përcjellë kërkesën e tyre dhe 

besoj se do ta ketë parasysh sepse ajo rrugë paraqet një rrezik për sigurinë e një lokaliteti konkretisht 

një lagjeje.  

 

Meqë nuk pati të lajmëruar tjerë për të marrë fjalën, Kryesuesi i Kuvendit e konstatoi të përfunduar 

këtë mbledhje. 

 

Mbledhja përfundoi në ora 16;40 
 

Procesverbalin e mbajtën; 
 

Enis Sheholli 

Osman Bajrami 

Nr.Prot.01-060/04-0030752/22  

Podujevë, datë, 29 prill 2022                                                  Kryesuesi i Kuvendit                                    

                                                                                                                          Hilmi Hoxha  
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                        Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 
       Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Procesverbal i mbajtur më 20 maj 2022 në mbledhjen e X-të (dhjetë)-e jashtëzakonshme e 

Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VII.  

 
E thirrur në kërkesë të 13 këshilltarëve të Kuvendit të Komunës, nr.prot. 01-060/01-0033885/22 të datës 13 

maj 2022, me pikën e rendit të ditës, Gjendja e rëndë e krijuar në arsim 

 

Mbledhja filloi në orën 10;15, dhe u mbajt në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës. 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit.  

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë anëtarët/et e Kuvendit të Komunës së Podujevës, përveç 

z.Kasib Bashota i cili mungoi.  

Gjithashtu në mbledhje i pranishëm ishin, drejtorët e Drejtorive (DA, DI, DPKGJ, DBPZHR, DSHMS, 

DPZHE, DKA,)  

Në mbledhje të pranishëm ishin edhe përfaqësues të mediave lokale dhe më gjerë, disa zyrtar 

komunal dhe një numër i qytetarëve.  

 

 

 

     Rendi i ditës 
 

 Gjenda e rëndë e krijuar në arsim  
 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen duke i përshëndeti të pranishmit, ndër të 

tjera theksoi, në bazë të listës së nënshkrimeve të pranishëm në sallë janë 34 anëtar/e të Kuvendit 

ndërsa mungon vetëm z.Kasib Bashota, andaj kuorumi ekziston për të vazhduar me mbledhjen.  

Sot jemi në këtë mbledhje të jashtëzakonshme me kërkesë të Grupit të këshilltarëve të LDK-së, dhe  

me mbështetje të 13 këshilltarëve nënshkrues është thirr kjo mbledhje e jashtëzakonshme e Kuvendit 

Komunal me të vetmen pikë të rendit të ditës gjendja e rëndë e krijuar në arsim andaj e vë në votim 

këtë pikë të rendit të ditës. 

 

Njëzëri u miratua rendi i ditës. 

 

z.Qendrim Softolli, në cilësinë e iniciuesit të mbledhjes, theksoi, që nga fillimi i mandatit të 

qeverisjes lokale të udhëhequr nga LVV, Drejtoria e Arsimit është karakterizuar me parregullsi dhe 

skandale, duke filluar që nga rekrutimi i stafit, furnizimin e shkollave me material e deri te ndërhyrja 

flagrante në kompetencat e shkollave. Ishim me shpresë që këtë herë bazuar në të gjitha ato skandale 

që u prodhuan vitin e parë të qeverisjes që Kryetari do ta ndryshonte këtë formë të udhëheqjes 

brenda kësaj drejtorie, por ai zgjodhi që të vazhdoj me avazin e vjetër duke u bërë edhe ai vetë pjesë 

e tyre. Shkeljet filluan me emërimin e drejtorëve, listën e bursave, për të vazhduar me parregullsi 

pothuajse në secilin veprim, por para se të paraqes shumë parregullsi dhe shkelje ligjore të bëra 

qëllimisht nga Drejtoria e Arsimit sa për rikujtim dua të lexoj një citat nga fjalimi i drejtorit nga 
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mbledhja e mbajtur më 30 korrik 2020, po e citoj “karakteristikë e udhëheqjes së Drejtorisë së 

Arsimit prej që udhëheq ish Kryetari me të ka qenë vendosja e drejtorëve 100% të dëgjueshëm ku në 

një formë ose tjetrën ata vetëm formalisht kanë qenë aty pasi që me drejtorinë në fjalë ka udhëheq ai 

vet, sidomos te tenderët dhe punësimet klienteliste, por edhe duke punësuar njerëz të afërm të tyre 

dhe duke anashkaluar edhe persona me master të fushës së njëjtë”. Me keqardhje ju njoftoj se vetëm 

në vitin e parë të punës me skandale dhe punësime familjare, punësime pa konkurs dhe punësime jo 

meritore drejtori ia ka tejkaluar ish nënkryetarit. Paramendojeni sot personi i njëjtë është ulur në 

karrigen e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit dhe çdo ditë të Zotit i shkel këto pretendime që i ka 

ngritur vet një vit më parë. Kalojmë te pjesa kryesore ku z.Fetahu në cilësinë e personit zyrtar si  

drejtor i Drejtorisë së Arsimit me dashje dhe dijeni duke shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare apo 

autorizimet e tij që nga muaji janar 2021 e në vazhdimësi, me theks të veçantë në kohë fushate në 

muajt shtator, tetor, nëntor duke vepruar në kundërshtim me ligjet në fuqi që e rregullojnë fushën e 

punësimit duke bërë dhjetëra punësime të jashtëligjshme e  me ç „rast ka shkelur një mori ligjesh 

duke filluar nga kushtetua e Kosovës, neni 49 e drejta e punës, ligjin e punës, ligjin për zyrtarët 

publik, ligjin për arsim në komuna, ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, kontratën 

kolektive të arsimit dhe një mori akte tjera nënligjore të cilat e rregullojnë procedurën e rekrutimit të 

zyrtarëve publik. Me këtë rast z.Fetahu ka konsumuar veprën penale nga neni 414 i Kodit Penal të 

Republikës së  Kosovës, keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar duke shkelur të gjitha 

procedurat ligjore për rekrutim të stafit në arsim. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në cilësinë e 

personit zyrtar ka punësuar dhjetëra militant aktivist dhe familjar të afërm me pushtetin duke i 

shpërblyer pa i respektuar procedurat e rekrutimit. Kjo shmangie dhe ky anashkalim i qëllimshëm i 

gjithë rregullativës ligjore që e rregullon fushën e punësimit nga ana e Drejtorit të Drejtorisë së 

Arsimit ta krijon përshtypjen se Komuna e Podujevës funksionon jashtë çdo rregullative ligjore që 

funksionon në Republikën e Kosovës. I nderuar Kryetar edhe pse nuk jeni i pranishëm në këtë 

mbledhje ju e dini se gjitha këto shkelje dhe të pa lara nuk ia lan as Llapi. Kisha dashtë ta pyes 

Kryetarin po të ishte prezent se a është i vetëdijshëm apo mos reagimi i tij në të gjitha këto 

parregullsi e bënë përgjegjës, njëkohësisht edhe fajtor ashtu siç e parasheh Kodi Penal i Republikës 

së  Kosovës, e din sigurt por i ka kovenuar dhe ka heshtë. Heshtja dhe mos veprimi i Kryetarit është 

konsumim i veprës penale, ligji e thotë ashtu por siç po shihet për këtë qeverisje ligji është një tepihë 

që shkelet pa mëshirshëm çdo ditë. Të nderuar qytetarë ajo që është shumë e çuditshme se si për të 

gjitha këto fenomene të cilat kur ishte në opozitë i kritikonte çdo ditë nuk ka asnjë reagim nga 

Lëvizja Vetëvendosje, a e dini pse? Sepse drejtori ua ka blerë heshtjen duke ua punësuar familjarët, 

tash e ka grupin e vetë brenda lëvizjes dhe nuk guxon askush me ia prish tymin se i kërcënon me 

numra normalisht  e kjo është e tmerrshme sidomos kur e she edhe heshtjen e asamblistë që edhe 

vetë punojnë në arsim, mosni more mos heshtni, për 10 orë ua ka ble heshtjen. Po ndalemi tani te një 

konkurs që shpërfaq shkeljet dhe ndërhyrjet flagrante të drejtorit të DKA-së, në përzgjedhje të stafit. 

Konkursi i fundit për pozitat mësimdhënës për lëndët juridike dhe ekonomike në shkollën “Isa 

Boletini”, ku kërkoheshin dy ekonomistë me normë të plotë, vendi i lirë dhe dy juristë me normë të 

plotë dhe dy juristë me normë të plotë zëvendësim, e këtu alibia është se në pozitat mësimdhënës për 

lëndët ekonomike sipas njoftimit të komisionit përzgjedhës i cili është i jashtëligjshëm sepse 

komisionet ndërtohen me një ligj tjetër tashmë. Pranohen dy mësimdhënës me normë të plotë por  

kur vjen  koha me fillu puna iu ofrohet kontratë me gjysmë norme me qëllim që t‟i bëhen kontrata 

edhe dy kandidatëve tjerë, gjithë kjo është në kundërshtim me konkursin e shpallur dhe përbën 

shkelje të rregullativës ligjore, pra është mohim i të drejtave të punësuarve dhe shkelje e të drejtave 

të njeriut. Çka ka lidhje çka thotë ligji me rëndësi është qysh i konvenon drejtorit i cili procesin e 

rekrutimit e ka shndërruar në palë bile bile edhe atë në përcaktuese. Z. Drejtor  këtë praktikë të 
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jashtëligjshme e keni zbatuar në vazhdimësi  në çdo konkurs  duke ju thënë “hajt se vjen shtatori ua 

plotësoj normën”, ku do me i marrë orët o drejtor kur e din se numri i nxënësve është duke rënë në 

vazhdimësi. Njëjtë keni vepruar edhe me mësimdhënësit e lëndëve juridike ku për 4 pozita të lira 

janë pranuar 5 mësimdhënës. Po ndalem te një praktikë e cila më parë shumë është kritikuar nga 

lëvizja e që është ndërhyrja në menaxhimin e shkollave shembull si askund tjetër në Kosovë në 

shkollën “Isa Boletini”, në kundërshtim me të gjitha rregullat me kërkesë të drejtorit i ndërrohet 

drejtimi nxënëses në muajin mars, prej drejtimit ekonomik kalon në farmaci. Udhëzimi e parasheh 

në fund të periodës së parë se nxënësi mund të kaloj nga një profil në tjetrin e jo kur të duash ti 

drejtor se tek e fundit kjo nuk është kompetencë e juaj por çështje ekskluzive e drejtorit të shkollës. 

Çka është më e keqja, drejtori edhe pse me urdhrin e tij  është bërë kjo, kur tema del jashtë kontrollit 

formon komision të dëgjueshëm kinse për të shqiptuar masë disiplinore ndaj stafit të shkollës e kjo 

është skandaloze. Këtu ka të përfshirë shumë njerëz e me këtë rast i ftoj edhe organet e drejtësisë që 

ta trajtojnë këtë çështje. Skandalet në shkollën ekonomike nuk ndalen me kaq zëvendësdrejtoreshës 

së emëruar e cila është promovuar si prurje e re në LVV, nga vetë prurja e asaj kohe z.Fetahu, i 

kërkohet nga shefat e saj të japë dorëheqje dhe menjëherë pastaj nxjerret vendimi dhe caktohet 

ushtrues detyre aty ku është edhe sot pa asnjë procedurë të zhvilluar. Mos të harrojmë se po bëhet 

një vit e gjysmë dhe në shkollat tona ushtrues detyre në pozitat udhëheqëse kjo derisa të vijnë në 

konkurs njerëzit e drejtorit, ndërsa disa ish drejtor dikur koleg të drejtorit në mënyrë arbitrare edhe 

pasi kanë kaluar të gjitha procedurat e rekrutimit u pamundësohet zgjedhja, drejtori e din se për kënd 

e kam fjalën, ka raste kur drejtorët i kanë përfunduar të gjitha procedurat e rekrutimit dhe në fund 

është anuluar konkursi dhe janë emëruar ushtrues detyre këta ushtrues janë specialistë të arsimit, nuk 

janë të dëgjueshëm, janë meritor sepse parimet dhe meritokracia janë shahadeti i punës së drejtorit. 

Ashtu siç u cek krejt në këtë fjalim, e do të potencohet edhe në fjalime tjera. Drejtori po del të jetë 

shumë i mençur, kur ka qenë drejtor i bujqësisë heshtjen ua blejke me pajisjet e subvencioneve të 

bujqësisë, tash heshtjen po ua blen duke ua punësuar familjarët, strategji se jo mahi dhe krejt në fund 

për të gjitha këto që u ceken edhe ato raste për shkak të ndjeshmërisë që nuk u ceken me emra 

ndonëse i kemi ne si subjekt kemi adresuar kallëzim në prokurorinë për krime të rënda, kallëzim në 

agjencinë anti korrupsion, kemi dërguar shkresë në zyrën e auditorit të përgjithshëm dhe në 

ministrinë e pushtetit lokal. Meqenëse auditorët janë në proces të punës në komunën tonë i ftoj që 

faktet dhe dëshmitë që paraqiten gjatë seancës të konsiderohen si prova për arsye për të hulumtuar 

këto raste. 

znj.Adelina Stublla, theksoi, ne Grupi i LVV-së, në vazhdimësi e kemi përcjellur gjendjen në arsim  

edhe sa kemi qenë në opozitë e tash edhe në pozitë, kemi dhënë vërejtje dhe sugjerime dhe 

shpeshherë kritika sepse prioriteti ynë ka qenë të kemi një arsim cilësor, edhe në këtë seancë 

dëshirojmë ta kuptojmë se si përpjekje e jona sqarime t‟i japim ashtu siç e meriton. Ne e dimë se në 

çfarë gjendje e kemi gjetur gjendjen në arsim dhe në çfarë gjendje është tani. Fillimisht nuk mund të 

ketë arsim cilësor pa pasur investime në arsim e që programi i LVV-së, dhe Kryetarit të Komunës 

kanë qenë investimet në arsim dhe atë duke filluar nga investimet në infrastrukturë e deri te mjetet e 

konkretizimit, për një arsim të avancuar përmes kabineteve dhe formave tjera bashkohore të 

mësimdhënies dhe mësimnxënies. Ne po i përmendim disa nga investimet në arsim, 7 shkolla me 

investim për efiçiencë me vlerë 895,248.oo€, për shkollat; shkolla “Shaban Shala”, Podujevë, 

shkolla “Shefki Kuleta”, në paralelen e ndarë fizike në fshatin Bellopojë, shkolla “Enver maloku”, 

në Podujevë,  shkolla “Luigj Gurakuqi‟, në paralelen e ndarë fizike në fshatin Gërdofc, shkolla “Ali 

Ajeti”, në paralelen e ndarë  fizike në fshatin Ballofc, shkolla “Hamit Sejdiu”, në paralelen e ndarë 

fizike në fshatin Pakashticë, shkolla “Shefki Kuleta”, në fshatin Tërrnavë. Shpërndarja nëpër shkolla 

e 112 titujve me 30000 ekzemplarë të detyrave shkollore, finalizimi i dy projekteve për rregullimin e 
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hapësirave të jashtme shkollore në të dy objektet shkollore “Enver Maloku”, në Podujevë dhe në 

objektin e shkollës fillore “Ali Ajeti”, në fshatin Sfeçël. Nënshkrimi i marrëveshjes së 

bashkëpunimit në mes të Komunës së Podujevës dhe Karitasit Zvicrran, në fushën e  edukimit 

parimor, vlera e projektit 12,500.oo€, ku Komuna e Podujevës participom  me 3,750.oo€, ndërsa 

Karitasi Zvicrran participon me 8,750.oo€. Kemi pranuar donacion me 93 pako higjienike me 

dezinfektues, termometër dhe mjete tjera higjienike, kemi pranuar donacion nga Gizi gjerman me 

vlerë 2,000.oo€,  për dy qendrat mësimore për komunitetin jo shumicë. Janë shpërndarë 21 

fotokopjues multifunksional në shkollat që kanë pasë nevojë, kemi pranuar donacion nga Ministria e 

Arsimit 22 llaptop, kemi pranuar donacion 82 kompjuter nga dogana e Kosovës. Nga kompania 

cving me pronar Ardin Aliu, kemi pranuar donacion 20 kompjuter për nxënësit e shkollës “Fan S 

Noli”, në Podujevë. Kemi realizuar memorandumin e bashkëpunimit në mes të kompanive stengford 

dhe stengford fluid në shkollën “Isa Boletini”, në Podujevë. Në këtë vit shkollor gjendja e sigurisë në 

shkollat e Komunës së Podujevës është e qetë stabile dhe e sigurtë, aktivitetet e realizuara në fushën 

e sigurisë, mbledhja me drejtorët e shkollave, fuqizimi dhe funksionalizimi i plotë i organeve 

qeverisëse udhëheqëse dhe profesionale të shkollave, zgjerimi i shërbimit psikologjik dhe 

pedagogjik, sigurimi  i transportit të nxënësve, ndërtimi dhe renovimi i objekteve shkollore, 

rregullimi i rrethojave të oborreve të shkollave, shujta për nxënësit kërkesë kjo e kahëmotshme e 

jona, në mënyrë që nxënësit të ndjehen të barabartë. Ndërtimi dhe rregullimi i trotuareve për 

këmbësorët, bashkëpunimi i DKA-së me policinë e Kosovës, instalimi i kamerave të sigurisë, pastaj 

1,500000.oo€, janë ndarë nga niveli komunal vetëm për këtë vit 79,000.oo€ nga banka botërore, 

ndërtimi i n jë çerdhje pas 20 viteve, këndi i lodrave për fëmijë, është në finalizim shkolla “Ali 

Ajeti”, në fshatin Ballofc, furnizim me makina pastrimi, kositëse bari, tv monitor, intervenim në 

renovim të 31 shkollave në vlerë prej 440000.oo€, rrethojat e objekteve shkollore, furnizimi i të 

gjitha shkolllave me lektyra  të pasura shkollore, vendosja e kamerave në të gjitha shkollat gjë që na 

ka dhënë mundësinë që rojet e natës t‟i sistematizojmë nëpër oborret e shkollave për mirëmbajtjen e 

tyre. Pajisjet me laborator për 23 shkolla dhe 11 janë në proces dhe ky aktivitet  po përmbyllet sivjet 

për t‟i dhënë hapësirë viti të ardhshëm vendosjes së tabelave digjitale e moderne, pajisje me të gjitha 

mjetet e konkretizimit  dhe inventar modern në 5 klasa të nivelit parashkollor me karitasin zvicrran 

dhe tani së fundi me nënshkrimin e marrëveshjes për themelimin e klubeve të gjelbërta nëpër 

shkolla. Ne  LVV do të vazhdojmë të punojmë për të mirën e qytetarëve e sidomos për të mirën e 

nxënësve që janë ardhmëria e këtij vendi. 

z.Bashkim Syla, në emër të Grupit të këshilltarëve të PDK-së, theksoi, siç e dimë gjendja në arsim 

nuk është e mirë, kjo gjendje është e trashëguar, mosdhënia e prioritetit për arsim na ka kushtuar 

gjithëherë sidomos në këtë qeverisje prioritet i është dhënë arsimit sepse është rrit buxheti dhe janë 

bërë investime në disa shkolla, në çerdhe dhe janë furnizuar disa kabinete. Është miratuar rregullorja 

për funksionimin e institucioneve  edukativo-arsimore, natyrisht ne nuk jemi të kënaqur  me 

gjendjen që është tani, mirëpo duhet shumë punë dhe shumë kohë që kjo gjendje të ndryshoj. 

z.Gazmend Islami, theksoi, nuk e di a është thirrur kjo mbledhje për shkak të gjendjes së rëndë në 

arsim, për shkak të problemeve të shumta që janë bërë apo është thirrur me na tregue se sa janë bërë 

investime, këtë nuk po mund ta dij. Këto që i ceku znj.Adelina Stublla, jam i kënaqur me ato 

investime, mirëpo nuk është mirë me u thirr asnjëherë e sidomos nga LVV, se e kemi trashëguar një 

gjendje shumë të keqe në arsim. Kryetarin e tanishëm e keni pas 8 vite drejtor të Drejtorisë së 

Arsimit, çka jeni duke thënë tani, a duhet t‟i thoni Kryetarit mos folni tash, nëse tani ka aq shumë 

parregullësi në arsim ai (Kryetari) ka qenë drejtor i Drejtorisë së Arsimit. Drejtori i tanishëm i 

Drejtorisë së Arsimit ka qenë njeri shumë i afërt i ish Kryetarit z.Agim Veliu,  tani ky transferimi i 

madh që është duke e bërë ky e që njihet si njeri që ka kontribuar shumë për LDK-në e tani ka kaluar 
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në LVV, nuk ka politikë, nuk ka studim, nuk ka provim që mund e mëson në shkollë e t‟i biesh në 

fije çka dreqin përfaqësojnë këta njerëz,  kush janë këta. Nuk ka askund në botë njerëz që sa herë 

vijnë zgjedhjet katapultohen herë në anën e majtë e herë në anën e djathtë, e kanë pështjellë logjiken 

nuk e dimë se kënd e përfaqësojnë. Unë e di që ka shkelje, zakonisht bëhen shkelje sidomos te 

emërimi i drejtorëve  dhe te përzgjedhja e mësimdhënësve, unë uroj që drejtori t‟i merr shumë 

seriozisht këto gjëra sepse, po ua japë fjalën se nuk do të ketë Gjykatë që s‟do të kërkoj që të sjellet 

drejtësia. Nuk do të ketë më procedura që ëdo herë bëhen shkelje ligjore  sepse secili prej nesh duke 

filluar nga ana e djathtë deri në anën e majtë e dimë që ka punësime familjare, këto i ka bë edhe 

LDK-ja më parë por këta po i bëjnë pak më shumë se ju, pra janë kah e rritin trendin e punësimeve 

familjare, kjo praktikë nuk është e mirë. Nuk e kemi asnjë reformë në arsim i nderuari drejtor, s‟ka 

asgjë, dje i keni postuar dy foto   me një kompani për shkollat profesionale mirëpo ajo nuk është 

asgjë, s‟ka logjikë ajo, s‟keni kurrfarë plani se si funksionojnë shkollat profesionale dhe si bëhet 

lidhja e tyre me bizneset. Nuk mund të ketë sukses nëse një nxënës i shkollës profesionale nuk e ka 

një lidhje me drejtimin përkatës që e ka me biznesin i cili kryen po atë punë qoftë murator apo 

elektricist, pra krahas shkollës duhet edhe puna, pra ajo është shaka, na keni lodhur me këto foto të 

përditshme. Me dëgju çka jeni duke postuar ju unë për vete them ku jam duke jetuar, a jam duke 

jetuar në Amerikë,  a jam duke jetuar në Gjermani apo jam duke jetuar në Podujevë, nuk them këtu 

me inati asgjë, kam  knaqësi që të punohet për të mirën e këtyre qytetarëve, me mish e shpirt e dua 

këtë vend, i dua njerëzit e ndershëm, i dua njerëzit punëtor, i dua ata njerëz që e duan vendin e vet 

dhe e kanë përnjëmend. Nuk jemi ndonjë parti e madhe, jemi parti e djathtë konservatore që e 

përcjellë mesazhin e atyre votuesve të mi, e dua këtë vend më shumë se çdo gjë në botë prandaj 

duhet me i thënë mendjes, duhet me thirrë trurin tonë se këta qytetarë presin prej neve me ua lehtësu 

jetën e jo me bë gjëra të pista me idiotizma me punësime familjare, me orë gjysmake,  këto janë të 

tmerrshme prandaj nuk mund ta kuptoj këtë. Uroj që me marrë seriozisht këtë Kryetari i Komunës, 

drejtori i DKA-së, partitë të cilat janë në pushtet dhe opozita që bashkarisht e sifomos te punësimet 

na duhet një bashkëpunim i sinqert mes pozitës dhe opozitës dhe me i dhënë kahje të re arsimit sepse 

fundi i fundit për ata nxënës unë i njohë këtu disa asamblist që janë edhe profesor e të cilët kanë 

dëshirë që nxënësit e tyre të jenë të suksesshëm, prandaj ne nëse punojmë bashkarisht pa inate pa 

ndërkëmbca mund t‟i bëjmë disa punë të mira për vendin tonë se shkollimi cilësor është ardhmëria e 

vendit tonë.  

znj.Mrika Thaçi, theksoi, dola në këtë foltore sepse kur trajtohet një temë siç është kjo e arsimit, 

ardhmëria dhe edukimi i pasardhësve tanë padyshim se nuk mund të jem indiferente, unë kisha 

dashtë shumë që sot të bisedohet për të arriturat dhe sukseset në arsim dhe për çudi kjo mbledhje e 

jashtëzakonshme sot po rastisë me grevën e përgjithshme në  arsimin e Republikës së Kosovës. Pa 

dashur të kërkoj fajtor për këtë  gjendje të krijuar jo vetëm nga ne por edhe për periudhat më të gjata 

kohore, përpjekjet e mia komform komnpetencave të një anëtarje të Kuvendi do i orientoj në 

mbështetje të çdo veprimi në të mirë të arsimit dhe në distasncim nga çdo veprim që do të thotë të 

kemi një arsim të mirëfillt se findja fëmijët dhe arsimi janë baza e një shoqërie prosperuese dhe 

demokratike. 

z.Qendrim Softolli, theksoi, për gjendjen e infrastrukturës në arsim, kolege (i drejtohet znj.Adelina 

Stublla), do të shihemi në një seancë tjetër por këtu bëhet fjalë për rreth 100 punësime pa konkurs, 

kjo që e lexoj kolegia po e dëshmon atë që e ceka unë më herët që heshtjen po ua blen drejtori dhe 

po harron që sot në tërë territorin e Republikës së Kosovës është grevë për gjendjen në arsim dhe 

njeriu i fundit që duhet me fol kolege je ti, këtu edhe shefe edhe jashtëligjshëm je e emëruar 

kryeinfermiere, lënda është edhe në agjencinë antikorrupcion. 
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z.Florent Hasani, theksoi, kërkojmë llogari se si u marrë vendim për rrënimin e një objektit 

monumentin me vlera të larta kulturore e arsimore në Llap, fjala është për shkollën e parë shqipe në 

Podujevë ku kishte filluar veprimtarina edukativo-arsimore e Gjimnazit të parë. Objekt ky që së 

fundi ka funksionuar si shkollë filore e që ka qenë shkolla “Naim Frashëri”, kërkojmë nga personat 

kompetent që të fillojnë hulumtimin dhe të gjejnë përgjegjësit që e morrën atë vendim makabër, 

vendim i cili mund të quhet vendim edhe krim. Krim që ka dëmtuar rëndë trashëgiminë kulturore, 

arsimore shqiptare në trevën e Llapit, përgjegjësit e atij skandali që janë pjesë e qeverisjeve të 

kaluara duhet pa tjetër të japin llogari para drejtësisë. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, po i përgjigjem kolegut parafolës për të cilin kam respekt, duhet me 

ditë që Kryetari aktual i Komunës ka qenë drejtori Drejtorisë së Arsimit, punët mirë i ke me të, shko 

në zyre e pyete pse e ka rrënuar atë objekt dhe të tregon direkt përgjigjen. Drejtorin aktual të 

Drejtorisë së Arsimit e ke pasë në të gjitha pozitat në LDK, se këtu ka drejtora të cilët nuk mund të 

rrijnë pa pushtet andaj kah shkon pushteti shkojnë edhe ata, pastaj çuditesh kur i sheh herë në anën e 

djathtë ku dojnë me i lënë mendë prej orinetimit të djathtë e herë në anën e majtë ku dojnë me i lënë 

mendë prej orinetimit majtë politik, pastaj kurrë se din se çka u bë.  

z.Ragip Fetahu, theksoi, sistemi i arsimit parauniversitar në vendin tonë është me të vërtetë para 

disa sfidave dhe një nga problemet kryesore është edhe dërgimi i nxënësve nëpër shkolla. Sipas 

statistikave të agjencisë së Kosovës kemi zvogëlim kontinuel të numrit të nxënësve nëpër 

institucionet shkollore derisa në vitin 2015-2016, kishim 342,370, nxënës në Republikën e Kosovës, 

në vitin shkollor 2018-2019, kemi rreth 318000, nxënës kurse gjatë vitit shkollor 2020-2021, ky 

numër kishte rënë në 294000 nxënës, nëse i krahasojmë periudhat kohore brenda 5 viteve në shtetin 

tonë kemi  minus 47720, nxënës. Tash pse po ndodh kjo, cilat janë arsyet e largimit të këtyre 

nxënësve pse nuk kemi greva ne për këtë çështje, pse ky trend i ikjes aq i lartë. Në anën tjetër kemi 

kërkesa vetëm materiale por jo zgjidhje të problemeve mbi baza praktike. Ky trend i tkurrjes së 

numrit të nxënësve në shkollat  tona do të vazhdoj edhe në vitet pasuese bazuar në të dhënat 

statistikore. Nga ky fenomen sigurisht se është prekë edhe komuna jonë dhe për këtë mund t‟ju them 

se vetëm në shkollën “Shaban Shala”, këtë vit janë lëshuar mbi 100 fletlëshime për nxënësit, faktor 

shtytës janë prindërit dhe familjet e tyre kurse faktor nxitës janë migrimi dhe emigrimi. Arsyet e 

largimit të nxënësve në komunën tonë janë kryesisht të natyrës ekonomiko-sociale dhe kërkesa për 

një jetë më të mirë, unë mendoj se sfida kryesore e komunës tonë është harmonizimi i numrit të 

mësimdhënësve me numrin e nxënësve në rënie. Nuk mund të ketë punësime në konkurse të reja pa 

e analizuar mirë situatën e orëve nëpër shkolla, sipas kontratës kolektive nëse një mësimdhënës 

mbetet pa orë mësimore DKA, është e detyruar ta kompensojë atë me pagë deri sa atij ose asaj t‟i 

gjenden orët mësimore, por edhe me kontratë drejtoria detyrohet t‟i plotësoj orët e mësimdhënësve. 

Problematikë tjetër në komunën tonë është edhe depolitizimi dhe departizimi i shkollave, në asnjë 

mënyrë, asnjë rrethanë sistemin arsimor nuk duhet ta përziejmë me çëpshtjet politike dhe këtë pop e 

përmbyll me një citat decidiv ku thuhet se shkolla nuk është ent social i punësimit por institucion ku 

dija dhe meritokracia do të jenë në rend të parë. 

znj.Edona Shabani, theksoi, nuk duhet me qenë ekspert për me ditë për skandalet e drejtorisë së 

arsimit, mjafton me i pa shkrimet në media dhe bindesh, çdo ditë nga një skandal, këto veprme të 

bëjnë me mendu se  arsimi në komunën tonë është ka udhëhiqet prej njerëzve që sillen si pronar. 

Çdo ditë ju bëhen kontrata pune njerëzve  pa konkuru hiç, kjo na e kujton skandalin e famshëm 

pronto e në atë skandal shef i shefave ishte Adem Grabovci, ndërsa te ne shefi i shefave është Avni 

Fetahu, të shtin në punë pa konkuru hiç, nëse për asgjë nuk ka sukse qeverisja e vetëvendosjes në 

Llap le të krenohen se e kanë sjellë versionin e Adem Grabovcit në Podujevë urime ju qoftë. 
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z.Florent Hasani, theksoi, në periudhen kur është rrënuar shkolla fillore “Naim Frashëri”, në 

Podujevë, drejtor i Drejtorisë së Arsimit nuk ka qenë Kryetari aktual i Komunës, por drejtor i 

Drejtorisë së Arsimit në atë kohë ka qenë Avni Maloku dhe Kryetar i Komunës ishte z.Agim Veliu. 

Këtë temë nuk e ngrita politikisht, kushdo qoftë ai person mendoj se duhet dhënë llogari para 

organeve të drejtësisë.  

z.Naim Çunaku, theksoi, fjalimin tim po e nisi me një fakt që mendoj unë që është shumë i 

rëndësiushëm dhe interesat për komplet procedurën e rekrutimit të zyrtarëve publik, po e përdori një 

medotë krahasuese, komperative,   me vete kam sjellë një konkurs dhe atë qëllimshëm e mora nga 

Komuna e Gjilanit, komunë kjo që udhëhiqet nga  vetëvendosja dhe partnerët e njëjtë të  koalicionit 

si në komunën tonë. Për dalim prej Komunës së Podujevës atje fushën e arsimit sa i përket 

procedurave të rekrutimit bëhen në bazë të ligjit për zyrtarët publik, me të gjitha procedurat e 

rekrutimit nga njësia e burimeve njerëzore. Thash i mora shembull dy konkurse që janë shpallë, njëri 

në komunën e Gjilanit dhe njëri në komunën e Podujevës, po ta lexosh bazën ligjore të bën të 

kuptosh se të dya thirren në Republikën e Kosovës por jo me ligje të njëjta në Republikën e 

Kosovës, po vazhdoj te ne edhe si sot në vazhdimësi kritikohet sistemi i udhëheqjes 20 vjeçare edhe 

në komunën tonë dhe gjithandej Kosovës, por  Drejtoria e Arsimit dhe jo vetëm ajo vazhdon dhe i 

zhvillon procedurat sipas këtyre praktikave, praktikave 20 vjeçare nga shembulli që përmenda është 

duke vazhduar me atë praktikë, tash mei bë krejt këto parregullësi   me punësime që u shfaqen këtu 

po më bënë të kuptoj se kjo bëhet qëllimisht për të mundësuar favorizime në punësime me motive të 

cilat nuk mund t‟i quaj motive të mira, për ta thjeshtëzuar më shumë me hyrjen në fuqi të ligjit për 

zyrtarët publik të gjitha procedurat e rekrutimit të zyrtarëve publik e që janë edhe të punësuarit në 

arsim duhet të bëhen sipas ligjit në fuqi. Ky ligj ka hy në fuqi në vitin 2020 dhe tani jemi në vitin 

2022,  ne veprojmë jashtligjshëm, çka i bie kjo, organizimi i procedurave të  rekrutimit nuk po bëhet 

përmes sistemit elektronik të shpalljes së konkurseve si dhe nuk është bërë publikimi përmes 

procedurave siç e parasheh sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore. Sistem ky që me ligjin në 

fuqi është bërë për t‟i evituar parregullësitë që historikisht janë duke u shfaqur te ne dhe gjithandej 

Kosovës duke krijuar favore dhe disfavore në punësim, për ta thjeshtëzuar edhe më tej kjo shmangie 

e ligjit të ri qëllim në vete ka për t‟i shmangur procedurat e konkurimit që i parasheh ky ligj sepse 

me të kërkohet jo vetëm hapja e procedurave të konkurimit në afat 30 ditësh pastaj procesi i testimit 

prej 15 ditëve, shto këtu edhe afatet kohore të ankimimit që përafërsisht merr një kohë më se 2 

mujore, ndërsa në komunën tonë trup e shkurt mund të kryhet për 15 ditë, madje madje edhe më 

shpejt. Po flasim edhe për përbërjen e komisioneve ku sipas ligjit me të cilin po realizohet procedura 

e rekrutimit që tani janë të tejkaluara ngase tani e kemi ligjin e ri në fuqi, DKA komisionin e 

pranimit e bënë shpeshherë me njerëz që nuk janë  as njohës të fushës së arsimit me përbërje prej 3 

anëtarëve, ndërsa ligji i ri e parasheh përbërjen e komisionit prej 5 anëtarëve, prej tyre 3 të fushës, 1 

ekspert i jashtëm  dhe 1 anëtarë nga burimet njerëzore. Kur të gjitha këto i përmend nuk më mbetet 

asgjë tjetër vetëm se ta parafrazoj një thënie  të ish kryeministrit anglez të viteve të 50-ta,  kur 

ndalohet duhan pirja në Angli dhe vendosen tabelat që ndalojnë pirjen e duhanit, mirëpo në atë vend 

ku ka qenë e vendosur tabela shiheshin 20 apo 30 persona duke mos e respektuar ligjin dhe detyrohet 

të thotë hiqne ligjin se ne nuk i detyrohemi ligjit. Në fund z. Kryesues besoj se për shkakqe 

koorrektësie për mostejkalim të kohës gjegjësisht për mosshkelje të rregullores, në minutat shtesë që 

mi lejon rregullorja te minutat për sqarim dhe plotësim do t‟i japë disa shembuj konkret, ju 

faleminderit, vëmendja juaj më nderon. 

z.Gazmend Islami, theksoi, e kam vetëm një pyetje për drejtorin se shumica e nxënësve nëpër 

fshatra , konkretisht në fshatin Dumnicë njohë shumë familje që fëmijët e tyre i dërgojnë në shkollë 

në Podujevë, pra anashkalohet shkolla që është më e afërt, në bazë të cilit kriter bëhet kjo, kur dihet 
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se numri i nxënësve është shumë më i vogël se sa duhet të jetë.  Në vendet perendimore është 

praktikë që asnjë nxënës nuk mund ta tejkaloj shkollën që e ka më të afërt dhe nuk mund të pranohet 

në shkollat tjera, pra  nëse vazhdojmë me këtë logjik e që shembull e mora fshatin Dumnicë që 

ndoshka ka 70 apo 80 nxënës që mësimet i vijojn në shkollë në Podujevë, andaj nuk duhet të lejohet 

të zbrazen shkollat në fshatra për shkak se prindërit mendojnë se cilësia e arsimit është më e mirë në 

qytet, kjo mendoj se është në të mirë të qytetit që mos të lejohet që nxënësit nga fshati mësimet t;i 

vijojnë në Podujevë, kjo të ndalohet me ligj ashtu siç është gjithkund në botën perendimore. Num 

mundet djali im t‟i vijoj mësimet në Podujevë kur prej shtëpisë e ka 500 metra afër shkollën, për 

shkak se unë mendoj se shkolla është më e mirë kur profesorët janë të njëjtë, gradat arsimore i kanë 

të njëjta, prandaj mendoj se është njësoj dhe propozoj që të trajtohet kjo temë dhe ta shihni të 

arsyeshme. 

z.Adnan Zymeri, theksoi, më datë 24.05.2021, saktësisht para një viti me mbështetjen e 

këshilltarëve nënshkrues kam deponuar kërkesën për mbledhje të jashtëzakonshme mbi gjendjen në 

arsim, kujtoj në atë kohë se si shkas ka qenë ndarja e pa drejtë e bursave për nxënësit dhe studentët 

por pa përjashtuar projeksionet elektorale që dolën të jenë të sakta në fund të vitit. Pas një viti  kur 

po diskutojmë për gjendjen në arsim logjika mbetet e njëjtë sepse njerëzit janë të njëjtë sikur para një 

viti duke mos dashur të minoj asgjë nga progresi eventual. Sa herë diskutohet për arsimin gjithmonë 

ka hapësirë për tu përmirësuar sidomos kushtet e punës me të cilat personeli arsimor punon që nisin 

nga pagat dinjitoze  e për fat të keq paga të cilën sot e marrin gjithçka mund të jetë, vetëm e 

dinjitetshme nuk është, për rastësi ashtu siç e ceku kolegeja znj.Mrika Thaçi, deri sa ne po 

diskutojmë ata protestojnë për të kërkuar trajtim meritor të munguar tash e një vit. Element tjetër të 

cilit duhet t‟i kushtohet rëndësi të veçantë  që është parakusht për zhvillimin e procesit arsimor është 

siguria. Nuk janë të pakta rastet kur shohim dhe dëgjojmë për grupe nxënësish gangsterë të cilët 

shkollën e shohin më shumë si arenë për qërim hesapesh se sa si vend ku zhvillohet procesi i 

mirëfilltë edukativo-arsimor. Sikur të mbaronte me kaq sepse ka raste të tjera kur nxënësit 

kërcënohen nga grupe të tilla për përfitime pasurore. Siguria nuk është as e LDK-së, dhe as e LVV-

së, që do të thotë se është proces mbi partiak për të cilin duhet të angazhohemi të gjithë. Në aspektin 

legjislativ ekzistojnë ligje, udhëzime administrative, strategj dhe ate tjera nënligjore që ndalojnë ç‟do 

lloj dhune ndaj fëmijëve. Aspektet e sigurisë nëpër shkolla trajtohen edhe nga strategjitë nacionale 

për siguri në bashkësi, në protokolin për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e 

arsimit parauniversitar si dhe në rregulloret e shkollës. Të gjitha këto dokumente thjeshtë mbesin në 

letër pa bashkërendim të aktiviteteve të institucioneve përkatëse duke ndjekur modelet më të mira të 

rritjes së sigurisë nëpër shkollat tona. Përderisa arsyetohemi se është kompetencë e këtij apo e atij 

dëmi  që mund të ndodhë nuk pyet për kompetenca, prandaj unë rekomandoj që të themelohet taskë 

forca  për monitorimin e gjendjes së sigurisë në shkolla sikurse edhe në vendet perendimore në 

përbërje të prindërve, policisë dhe menaxhmentit të shkollav, gjetja e formës së sigurimit në shkollë, 

gjegjësisht shtrirja e kamerave të sigurisë krejt këto masa të merren me qëllimin më të mirë   që 

shkolla të jetë vend i progresit shumë dimensional për nxënësit tanë. 

z.Demokrat Hodolli, theksoi, është kjo seancë e jashtëzakonshme rreth gjendjes në arsim dhe po e 

shoh të arsyeshme me fol rreth një çështje. Më datë 18.04.2017, Ministria e Arsimit të Republikës së 

Kosovës në bashkëpunim me sindikatat e bashkuara të arsimit ka lidhur një kontratë. Kontratë e cila 

parasheh ndarjen e shujtave në vlerë prej 2€, për ditë të mësimit, për të gjithë mësimdhënësit, këto 

shujta është dashur të ndahen nga niveli lokal. Shujta parashihet në kontratën kolektive të arsimit  që 

është e nënshkruar dhe është në fuqi do të thotë Komuna e Podujevës, konkretisht qeverisja e juaj 

është dashur të bëjë planifikime buxhetore edhe pse kjo çështje nuk është marrë shumë seriozisht 

edhe pse është premtuar, prandaj mësimdhënësit ngha komuna jopnë kanë ushtruar padi ndaj 
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komunës në mënyurë që përmes gjykatës t‟i realizojnë të drejtat e tyre. Mendoj se nuk ka pasur 

nevojë fare për procese gjyqësore  por të merren shembull shumë komuna tjera të Kosovës të cilat 

kanë filluar t‟i kryejnë këto obligime. Shpresoj se komuna jonë nuk do të lejojë të zvarritet ky proces 

dhe të bëhen ndasitë sië kanë filluar në disa shkolla, shpresoj në këtë drejtim dhe në punë konkrete. 

z.Valon Demolli, theksoi, fillimisht kërkoj nga drejtori i DKA-së që për të gjitha këto pyetje që u 

parashtruan le të del dhe të deklarohet.  

z.Xhevdet Maloku, theksoi, fillimisht nga inicuesi i seancës dua ta di sepse në fillim doli dhe i 

përfshiu të gjithë se kanë bërë punësime familjare në arsim, unë desha ta di se a e bëri këtë nga mos 

dija apo nga ngutia sepse po akuzon dhe është e pa drejtë. Unë me dijen time jo vetëm në arsim por 

me asnjë gjë që ka të bëjë me Komunën e Podujevës asnjë familjar i imi nuk ka përfitime kështu që 

nëse ka diçka le ta thotë përndryshe  le ta tërheqë fjalën. 

z.Qendrim Softolli, i përgjigjet parafolësit, theksoi, shumë shkurt nëse nuk të është rahatuar ende 

ndonjë anëtar në rend është. 

z.Xhevdet Maloku, replikë me parafolësin, theksoi, se çka është në rend veç Zoti e din, nuk 

mundesh me ditë ti meqenëse më heret e përmende shahadetin, ndoshta të lidhet. 

z.Gazmend Islami, theksoi, drejtor (i drejtohet drejtorit të DKA-së) kam edhe një pyetje është mirë 

me na këqyr në sy kur të flasim se këtu nuk jemi duke bë humor por kemi ardhur për t‟i shpreh 

qëndrimet tona. Kemi një shqetësim  tek nxënësit gjatë pushimeve në orarin mësimor se është e 

ndaluar me ligj që nxënëxit gjatë orarit të pushimit ta kalojnë oborrin e shkollës, te ne nëse kalon 

rrugën Podujevë -Dumnicë e sheh të bllokuar nga nxënësit me çfarë logjie prandaj është një gjë që 

bashkarisht mund ta ndalim qarkullimin e nxënësve jashtë oborrit të shkolles. Nxënësit nëse kanë 

nevojë të blejnë diçka kjo duhet të planifikohet nga DKA, që të ketë një kiosk të vogël ashtu siç 

është gjithkund në botë ku njerëzit kanë mundësi ta blejnë një shishe me ujë ose diçka që ju nevojitet 

nxënësve, sepse problemet më të mëdha ju ndodhin nxënësve jashtë oborrit të shkollës e kjo neve na 

duket si një lloj shkaja por në aspektin logjik kjo është shumë e shëndetshme që nxënësit mos të 

lejohen  që të dalin gjatë pushimit jashtë oborrit të shkollës. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i Drejtorisë së Arsimit-DKA, theksoi, fillimisht seanca e thirrur për 

arsim për kundër faktit që ka qenë planifikuar  një raportim për këtë fushë tregon qasja  e inicuesit të 

kësaj seance, dëshirojnë me përdorë politikisht këtë seancë veçanërisht ndaj meje personalisht, për 

inate goxha personale e politike, nga disa individ të caktuar brenda ish subjektit politik që isha dy 

vite më parë, tek e fundit opozita këtë punë e ka por gjithnjë duke u bazuar në disa parime njerëzore 

jo me gjithë këtë urrejtje patologjike ndaj meje. Si do që të jetë ne jemi këtu për t‟ju përgjigjur 

pyetjeve tuaja gjithnjë duke respektuar integritetin njerëzor e moral të secilit prej jush me aq sa ju 

leni hapësirë për një gjë të tillë. Ju i përmendëtr një varg punësimesh duke u bazuar në informata jo 

të plota apo më mirë me thënë informata qëllim këqija e që procedurat e pranimit të kuadrave 

mësimor janë shumë transparente nga shpallja e konkursit e derei te pranimi i kuadrit e këtë e 

dëshmojnë edhe numri i ankesave minimale që janë në krahasim me vitet e kaluara. Në kuadër të 

DKA-së, ka një komision  i cili nuk është i përhershëm por ndryshon varësisht nga profilet që 

pranohen në mësimdhënie duke angazhuar shpeshherë edhe anëtar të komisionit edhe jashtë DKA-

së, komision ky i cili ka përfunduar një punë profesionale për çka tregon edhe numrio i vogël i 

ankesave lidhur me pretendimet e juaja. Meqenëse po mundoheni me ulë integritetin tim moral e 

njerëzor bëhuni real dhe dilni vetëm me një emër të caktuar, përmendeni vetëm një anëtar të familjes 

sime  të ngushtë apo të gjerë, vetëm një emër nëse e gjeni unë dal para jush sot dhe jap dorëheqje. 

Për dallim prej jush që mua nuk më lejon karakteri të flas për punësimet e juaja të cilat i keni bërë e 

nuk do t‟i përmendi e do t‟i lë për një herë tjetër, po harroni krejt se i keni lënë njerëzit prej viti 2004 

të diplomuar dhe 17 vite kanë qëndruar pa bërë asnjë ditë pune dhe ju keni menduar se  do të 
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veprojmë njësoj si ju, jo. Nuk do të mbetet askush jashtë pozitës që e meriton  dhe nuk do të qëndroj 

askush në pozitën që nuk e meriton duke i përfshi edhe ata drejtor e ish drejtor nëpër shkolla që ju i 

përmendët.  

Të thoni se në DKA, çdo javë prodhohet nga ndonjë skandal është e pa pranueshme sepse faktet 

flasin ndryshe apo vetëm nëse për ju është skandal investimi në arsim atëhere vetëm këtë vit janë 

1.500,000.oo€, nga niveli komunal, 79,000.oo€ nga banka botërore. Ndërtimi i çerdhes që u 

përmend me të drejtë këtu pas 20 viteve, këndi i lojërave për fëmijë, finalizimi i shkollës  në Ballofc, 

furnizimi me makina pastrimi, kositëse bari, tv monitor, është bërë intervenimi në 80 shkolla për të 

vazhduar sivjet edhe në shkollat e tjera, rrethojat e objekteve shkollore që u përmenden me  të drejtë 

këtu nga disa  asamblistë për siguri në shkollë, furnizimi i të gjitha shkollave me lektyra të pasura 

shkollore, vendosja e kamerave në shumicen e shkollave dhe në procedurë të prokurimit janë edhe 

shkollat e fundit dhe kjo na ka dhënë hapësirë që  19 roje që kanë qenë nëpër objektet shkollore t‟i 

shëndrrojmë në punëtor teknik për mirëmbajtjen e oborreve të shkollave dhe ju të gjithë e shuihni se 

gjendja është më e mirë se sa ka qenë. Pajisja me laborator e 23 shkollave dhe 11 janë në proces dhe 

ky aktivitet po përmbyllet sivjet për t‟i dhënë hapësirë vendosjes së tabelave digjitale moderne në 

vitin e ardhshëm, pajisja me të gjitha mjetet e konkretizimit dhe inventarit modern në 5 klasë të 

nivelit parashkollor projekt i realizuar me Caritas-in,  një nga investimet më të qëlluara është edhe 

investimi rreth 1,000,000.ooo€, në renovimin e shkollave përmes projektit  të efiçiencës e nga këto 

Komuna e podujevës përfiton masat e efiçiencës dhe shkurtimin e shpenzimeve nëpër shkolla, një 

nga elementet qenësore për menaxhim të mirë të shkollave e mbi të gjitha krijimi i një ambienti të 

mirëfilltë, të mirëorganizuar, ku në klasë duhet të mbizotrojë një temperaturë 20
c+

, në mënyrë që të 

ketë edhe mësimdhënie edhe mësimnxënie. Shërbimi me psikolog dhe asistent për fëmijët me nevoja 

të veçanta, mbulueshmëria e kësaj fushe është 87%, e që është më së miri në nivel të republikës së 

Kosovës,  i keni pas lënë 3 shkollat mesme që kanë qenë më shumë se 1000 nxënës dhe asnjë 

psikolog se kanë pasë këto shkolla, këtë asnjëherë se keni përmend, e kjo është për t‟ju ardhur keq. 

Unë e knsideroj dhe kam qenë në atë kohë do të flasë edhe për atë temë që e ngriti z.Qendrim 

Softolli, unë e kam ngritë zërin për arsim dhe do ta ngrisë zërin prapë nëse është e nevojshme, 

mirëpo asnjëherë se keni ngritur zërin për tu angazhuar psikolog që kanë qenë domosdoshmëri e 

kohës ndër vite. Opozitarizmin e vëtëm që e keni bë, kanë qenë disa shtylla të keds-it, me i vendos 

ose jo, me i vendos 1metër larg asfalti apo më afër asfalti. Ne jemi fokusuar sepse LVV e ka pasë 

prioritet arsimin. Kryetari z.Shpejtim Bulliqi e ka pasë prioritet arsimin  dhe kemi vazhduar me punë 

të mira, kemi vazhduar edhe me donacione të ndryshme duke filluar nga ambasada japoneze këtë vit 

dhe një varg organizatash kredibile që veprojnë në Kosovë. Janë bërë aktivitete të një pas njëshme 

nga DKA, por edhe nga vetë shkollat, kemi arritë t‟i kemi vendet e para në shumë gara komunale, 

kombëtare e ndërkombëtare dhe këto janë nga punët e mira që i kemi realizuar ne. Sa i përket 

konkurseve ju lutem më lejoni dhe kërkoj mirëkuptiminj për të gjithë ata që i dinë procedurat por po 

më detyroni me ua tregu procedurat, duke filluar nga procedura te konkursi dhe konfliktit të interesit. 

Fillimisht ju tregova dhe kesh shumë i hapur që asjë anëtar i familjes sime të ngsuhtë apo të gjerë 

(nuk është i punësuar), gjejeni ju lë afat një muaj  hulujmtojeni, Avni Fetahu vjen këtu në Kuvend 

dhe jep dorëheqje, përndryshe definicioni i konfliktit të interesit  përcaktohet në mënyrë të qartë 

përmes ligjit nr. 06/L-011, për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. 

Sipas kësaj dispozite konflikti i interesit lind nga një rrethanë me të cilën zyrtari ka interes privat që 

ndikon mund të ndikoj ose duket se ndikon në kryerjen me paanshmëri dhe objektivitet  të detyrës së 

tij zyrtare, pasi që kompetent për t‟i zhvilluar procedurat e konkursit sa për informatën e juaj ka qenë 

komisioni përzgjedhës. Anëtarët e këtij komisioni nuk kanë rezultuar të jenë në konflikt të interesit 

me asnjërin nga kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim dhe intervistës prrandaj nuk ka 
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qenë e nevojshme që të përjashtohet asnjëri nga anëtarët gjatë procedsurave të konkursit. 

Rrjedhimisht konflikti i interesit nuk ka ekzistuar në asnjë stad të procedurës lidhur me këtë konkurs 

sepse anëtarët e komisionit përzgjedhës janë zyrtarët e vetëm të cilët kanë kompetencë në zhvillimin 

e procedures rekrutuese, përfshirë përgatitjen e pyetjeve, mbarvajtjen e testit me shkrim, intervistës 

si dhe përpilimin e listës së kandidatëve të suksesshëm prandaj në kuptim të dispozitave të ligjit për 

parandalimin e konfliktit të interesit si dhe në bazë të legjislacionit përkatës për procedurat e 

rekrutimit komisioni përzgjedhës si organ kompetent ka bërë vlerësimin e drejtë të pa anshëm dhe 

objektiv duke mos qenë në asnjë rrethanë në konflikt interesi me kandidatët të cilët kanë aplikuar, se 

procedurat e konkursit kanë qenë në rregull e dëshmon edhe fakti që lidhur në këtë konkurs nuk 

është dorëzuar asnjë ankesë lidhur me  ato drejtime ekonomike dhe juridike të cilat i përmendët ju, 

me përjashtim të 3 ankesave që komisioni i ankesave i është përgjigjur në drejtimin parashkollor, pra 

kemi vetëm 3 ankesa. Tani kur jemi te zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve e që po thoni se 

i keni marë e i keni ndërruar unë po them se i kam marrë statistikat dhe 60%, prej tyre janë të njëjtit 

që kanë qenë më heret janë duke punuar, veç se janë më të relaksuar. Në fillim u paten mësuar keq 

edhe në ditën e shtune për aktivitete familjare më pyesnin a bën të shkoj dikund,i kishin pas strukur, 

tani janë shumë të lirë dhe shumë mirë duke punuar. Po i bëni disa goditje të cilat  goditje unë i kam 

marrë edhe në kohën sa kam qenë në LDK,  unë kur kam dalë më i votuari patët shkuar një numër i 

madh i juaji te z.Agim Veliu dhe i keni thënë se po don me ua marrë partinë se Avniu po bënë grup e 

po bënë kështu, dine se në LVV, nuk ka kësi, këta janë njerëz të pa djallëzuar dhe nuk i kanë këto 

veti  dhe këtu ju nuk mund të futni grimca (shibla) mes mje dhe këtyre sepse unë pa asnjë kusht kam 

kaluar në LVV, dhe i kam hy garës me rregull njësoi qysh kanë hyrë edhe këta edhe ndjehem shumë 

krenar kur kam kandiduar për asamble komunale s‟kam hy si apaç siç keni hyrë ju por ju kam 

nënshtruar procersit zgjedhor dhe i falënderoj se në bazë të renditjes më kanë vendos në numrin 5. 

Përndryshe ju e dini se në atë rajon prej fshatit Shtedim, Ballofc, Lladofc, Shajkofc,Dumosh, e kam 

pasë nën përcjelljen e  ish drejtorit z.Abaz Llugaliu dhe e di mirë se si ke ardhë si kandidatë i 

asamblesë komunale ti z.Qendrim Softolli, ke qenë te shtëpia, ke qenë i kërcënuar prej familjarëve 

tuaj se nëse nuk të fusin në listë të kandidatëve te LDK-ja unë shkova në LVV, këtu s‟ke çka më shet 

këso sendesh. Përndryshe çështja e zëvendësimit nëpër shkolla, z.Gazmend Islami bëri një pyetje 

dhe më lejoni ta përfundoj. 

z.Ilir Koprani, i drejtohet drejtorit parafolës, theksoi, nuk është tema këtu kush ka dalë në LVV e 

kush në LDK, mos na mbajë këtu ligjerata palidhje, mos i ndërro temat. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA, kërkoj që të lejohet ta përfundoj diskutimin.  

z.Ilir Koprani, replikë me parafolësin, theksoi, mos e përfundo sepse po i kalon temat, nuk kemi 

ardhë këtu në ligjeratë kur ke kaluar ti në LDK apo në LVV. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA, duke i‟u përgjigjur parafolësit theksoi, unë e kam të drejtën me 

përfundu temën e ju keni të drejtën e replikës pastaj. 

z.Ekrem Rrahmani, duke u ndërlidhur me drejtorin e DKA, e quan atë filozof. 

Kryesues i Kuvendit, i‟a tërheqë vëmendjen parafolësit që mos ta pengoj drejtorin sepse askush 

deri tani nuk ia ndërpreu fjalën askujt. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA, theksoi, edhe njëherë e përsërisë se unë e kam të drejtën e 

fjalës, kurse ju mund të vazhdoni tutje pastaj, këshilltari z.Gazmend Islami bëri një pyetje dhe tani 

dëshiroj t‟i përgjigjem. 
 

(Këshilltari Ekrem Rrahmani ndërmori veprim duke hedh ujë me shishe në drejtim të drejtorit të 

DKA-së, dhe si pasoj e kësaj për disa qaste ndërpritet zhvillimi i seancës deri sa të ketë konsultime 

mes Kryesuesit dhe përfaqçësuesve të subjekteve politike brenda Kuvendit)  
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Kryesuesi i Kuvendit, i drejtohet z.Ekrem Rrahmanit duke e kritikuar për gjestin dhe duke e quajtur 

gjest të pahijshëm. 

z.Avni Fetahu, U.D. drejtor i DKA, duke i‟u përgjigjur këshilltarit Rrahmani, theksoi, veprimi është 

çoroditur i një kandidati që nuk e ka iden se për çka është sjellur këtu, por sido që të jetë ne jemi 

këtu për t‟ju përgjigjur disa pyetjeve. 

Kryesues i Kuvendit, kërkoj nga këshilltari z.Ekrem Rrahmani ta liroj sallën e mbledhjes së 

Kuvendit si shkak i gjestit që e bëri, ngase siç potencoj, këtu nuk kemi të bëjmë me çështje personale 

asgjë, këtu jemi përfaqësues të popullit dhe ta kuptojmë këtë gjë. 

znj.Adelina Stublla, në emër të Grupit të këshilltarëve të LVV-së theksoi, me këso sjelljesh ne nuk 

jemi në gjendje ta vazhdojmë seancën sepse këto sjellje të dërgojnë mbrapa e jo përpara. 

 

Lëshohet mbledhja nga Grupet e këshilltarëve të LVV-së, AAK-së, PDK-së dhe nga këshilltari i 

OBKD z.Gazmend Islami. 

 

z.Qendrim Softolli, kërkoj nga Grupi i këshilltarëve të LVV-së të qëndrojnë në sallë dhe të 

ballafaqohemi me faktet, kurse lëshimi i mbledhjes është mënyra më e lehtë. 

znj.Donjetë Sheqiri, duke i‟u drejtuar Grupit të LVV-ës theksoi, këtë e keni pritur me dalë jashtë, 

me i ik përgjegjësisë. 

Kryesues i Kuvendit, theksoi, edhe njëherë e përsëris se ne këtu asgjë nuk kemi personale, askush 

me askund, andaj është mirë t‟iu shmangemi situatave të tilla. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, i nderuar Kryesues nuk ka nevojë ai (drejtori i DKA-së) të përmend 

emra këtu duke thënë se ka thënë apo s‟ka thënë NN peroni kështu ashtu, prandaj ai po bëka me pas 

diçka personale kurse ne jo. 

Kryesues i Kuvendit, theksoi, edhe njëherë po e përsërisë, i nderuar zotëri Rrahmani, ne të dy këtu 

s‟kemi asgjë personale apo familjare mes veti, mirëpo gjesti yt që e bëre është për tu dënuar dhe këtë 

po jua them shkurt dhe haptas. 

z.Ekrem Rrahmani, pyet Kryesuesin e Kuvendit se a i din procedurat sa i përket largimit nga 

mbledhja të ndonjë këshilltari, nëse vendos ashtu urdhëro hedhe në votim e jo të më thuash liroje 

sallën. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, replikë me parafolësin theksoi, po jam në dijeni për 

proceduat e tilla. 

z.Qendrim Softolli, kërkoj nga Kryesuesi i Kuvendit që të ketë një pauzë të shkurtër. 

Kryesues i Kuvendit, njofton të pranishmit se Kuvendi shkon në pauzë për 20 minuta, pra deri rreth 

orës 12;40 

 

Pas Pauzës, Kryesuesi i Kuvendit konstatoj se meqë arritën 18 këshilltarë/e në sallë (edhe pse 

fillimisht në sallë ishin vetëm 16 këshilltarë/e nga 35 sa është numri i përgjithshëm i Kuvendit) andaj 

mbledhja mund të vazhdoj 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, pas pauzës prej 20 minutave që ishte me kërkesën e 

Grupit të Këshilltarëve të LDK-së, dëshiruam ta vazhdojmë seancën por si duket për momentin të 

pranishëm në sallë janë vetëm 14 këshilltarë/e të Kuvendit. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, kërkoj nga Kryesuesi i Kuvendit të lejohet vetëm një deklarim i shefit 

të Grupit të këshilltarëve të LDK-së rreth situatës së krijuar e pastaj të shikohet edhe njëherë se a ka 

kuorum për të vazhduar me seancën ngase siç duket kuorumi ekziston vetëm sa të hyjnë brenda edhe 

disa këshilltarë të Kuvendit. 
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Kryesues i Kuvendit, fton shefin e Grupit të këshilltarëve të LDK-së ta merre fjalën, mirëpo për 

vazhdimin e seancës nuk e di si mundemi sepse seanca u ndërpre njëherë edhe pse po lejoj një 

deklarim. 

z.Valon Demolli, theksoi, për gjestin që ndodhi ju kërkojmë falje për shkak se ka qenë në afekt dhe 

u dakorduam që anëtari i asamblesë të kërkoj falje dhe ta liroj sallën, mirëpo Grupi i këshilltarëve në 

pushtet nuk janë në gjendje që të kthehen në sallë. Këto provat tona materiale që i kemi do të thotë 

se drejtori z.Avni Fetahu, i ik përgjegjësisë dhe nuk don të deklarohet dhe e gjetën mundësinë e 

vetme për t‟i ikur kësaj seance. 

z.Naim Çunaku, theksoi, i nderuari zotëri Kryesues, së pari kërkoj falje për situatën që ndodhi edhe 

kjo është pjesë e zhvillimeve në Kosovë dhe në demokracinë e Kosovës e praktikuar shumë herë 

para nesh por po më duket për herë të parë te ne ka ndodh kjo.  Çfarë desha të them është se neni 

32.3, situatën ku gjendemi ne e rregullon kjo dispopzitë e rregullores së punës së kuvendit, andaj po 

e citoj; në rast se gjatë mbajtjes së  mbledhjes kryesuesi i Kuvendit konstaton se nuk ekziston 

kuorumi për punë dhe vendimmarrje e ndërpret mbledhjen dhe e cakton kohën e fillimit të vazhdimit 

të mbledhjes. 

z.Ilir Koprani, theksoi, i nderuar Kryesues, kuorumi ekziston dhe konsideroj se mund të vazhdohet 

me seancën. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, fillimisht të konstatohet kuorumi pastaj kërkoj dhe i 

drejtohem këshilltarit të Kuvendit z.Ekrem Rrahmani që të dal publikisht dhe të deklarohet dhe të 

kërkoj falje, edhe pse pavarësisht është e drejtë e tij. 

z.Naim Çunaku, theksoi, i nderuari zotëri Kryesues, kuorumi ekziston dhe mund të vazhdojmë me 

seancën. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, duke i‟u përgjigjur parafolësit, theksoi, i nderuar zotëri 

Çunaku, mbledhja u ndërpre njëherë andaj nuk di se të veprohet në këtë situatë. 

znj.Triga Sfishta, theksoi, i nderuari Kryesues, ne Grupi i këshilltarëve të LDK-ës jemi për 

vazhdimin e mbledhjes, pra tani erdhën këshilltarët tjerë sepse këtu kanë qenë por nuk kanë ditë se 

po fillon mbledhja. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, i nderuar Kryesues i Kuvendit, tani janë bërë 20 minuta të pauzës dhe 

rrjedhimisht tani janë ardh edhe këshilltarët tjerë dhe kuorumi ekziston dhe mund të vazhdohet me 

seancën. 

z.Ekrem Rrahmani, theksoi, unë kërkoj falje për gjestin e bërë edhe pse jemi opozitë dhe kemi të 

drejtë,  ne kemi raste edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës kur tani Kryeministri aktual e ka 

gjuajtur me vezë ish kryeministrin Isa Mustafa dhe nuk është bërë aq e madhe, kanë hedhë edhe gas 

lotësjellës në Kuvend kurse unë ia hedha 3 pika ujë mirëpo ai ishte pakës i nxehtë dhe e flladita. Ne 

e ruajtëm fortë në fjalimet tona, ai temen e shëndërroj në personale dhe filloj të përmend emra për 

atë arsye ndodhi ajo, kështu që pasi edhe ju po thuani unë po kërkoj falje. 

Kryesues i Kuvendit, theksoi, njeriu kur kërkon falje asgjë nuk dobësohet, është vlerë njerëzore 

kërkim falja, faleminderit shumë. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, zotëri Kryesues tani janë bërë 20 minuta nga koha e pauzës dhe ne 

kemi filluar me vazhdimnin e mbledhjes më herët, kështu që asamblistët nuk kanë faj për vonesën.  

z.Gazmend Islami, theksoi, unë nuk e dita që kemi filluar mbledhjen ishte koha e drekes. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, edhe njëherë e konstatojmë se a kemi kuorum për 

punë, pas pauzës prej 20 minutave shihet se janë krijuar kushtet për punë, tani në sallë të Kuvendit të 

pranishëm janë 18 asamblistë, kuorumi ekziston dhe mund ta vazhdojmë seancën, ose këtë seancë 

mund ta vazhdojmë një ditë tjetër, nëqoftë se keni ndonjë propozim konkret urdhëroni. 

z.Valon Demoli, theksoi, zotëri Kryesues ne mendojmë se duhet ta vazhdojmë senacën.  
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z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, atëherë vazhdojmë me seancën. 

z.Valon Demoli, theksoi, kur dëgjohen gjitë këto shkelje dhe keqpërdorime që janë bërë  nga 

Drejtoria e Arsimit, sigurisht për këto ka qenë i informuar edhe Kryetari z.Shpejtim Bulliqi, por edhe 

drejtorët dhe kolegët asamblistë, për të gjitha këto na bjen në mendje një gjë apo ju  pengojnë këto 

skandale juve që jeni në pushtet. Disa koleg që në çdo seaqncë na shesin moral a i keni parë këto 

punësime apo të gjithë jeni të përfshirë, dikush i ka kryer punçësimet e dikush pret në radh për t‟i 

kryer. Më i zëshmi ka qenë në këtë temë kolegu z.Haki Rudari,  i cili për shumëkohë punon në 

arsim. E nderuar udhëheqje e komunës, fatkeqësisht nuk janë këtu, si ndjiheni kur jeni në dijeni se 

sipas pozitës jeni bashkëfajtor për të gjitha këto shkelje ligjore që janë bërë, a ndjeheni penalisht 

përgjegjës, nëse jo të paktën  a ndjeni përgjegjësi morale dhe njerëzore   nëse jo instituciomnale. 

Cilat do të jenë veprimet konkrete sa i përket  shjeljeve ligjore të lartcekura nga kolegët, a do ta 

pyesni shefin tuaj të nivelit lokal nëse do të ndërmerrni masa për shkarkim nga detyra e drejtorit të 

Drejtorisë së Arsimit, të paktën një kërkim falje qytetarëve Llapjan e në veçanti atyre  që ua keni 

mohuar të drejtën e punësimit e që dihet se sa i rëndësishhëm është një vend i punësimit për ata qëç i 

kanë përfuynduar studimet. A do të ngritni ndonjë komision të brendshëm  për të gjitha këto 

parregullësi sa i përket konkurseve të Drejtorisë së Arsimit, a do t‟i publikoni ato kontrata dhe 

numrat e protokollit për vitin  2021, 2022, si dhe numrin e orëve për secilin të punësuar pasi që keni 

informata dhe fakte se gjatë vitit 2021, në pension kanë dalë rreth 50 anëtar, ndërsa gjatë këtij viti  

janë punësuar mbi 100 persona, i bie që mbi 50 persona janë punësuar pa kurrfarë nevoje dhe 

kurrfarë procedure të rekrutimit e njëjta raportohet çdo ditë e gjithmonë thuhet se nga lista  e pritjes. 

Cili ligj e parasheh këtë listën e famshme të pritjes dhe qysh u bë puna që gjithjë në listën e pritjes 

janë anëtarët e LVV-së, apo kjo është arsyeja pse ende nuk e zbatoni ligjin për t‟i përcaktuar vetë 

listat, këto janë arsyetime koti. Gjithë ky punësim me këto keqpërdorime të bën të kuptosh se për të 

gjitha këto ka elemente korrupsioni dhe forma me të ciklat kanë përfituar këto pozita prandaj si shef 

i Grupit të këshilltarëve të LDK-së, i bëj thirrje organeve të rendit të merren me faktet që ne i 

paraqitëm sot, ndërsa mediave do ua dorëzojmë gjithë materialin dhe faktete të cilat ne i posedojmë. 

z.Arjant Topanica, theksoi, jemi dhe ishim këtu në njërën nga seancat më të rëndësishme të këtij 

mandati, jemi këtu për të folur për një nga temat më të ndjeshme që i takon çdo qeverisje, jemi këtu 

për të folur pët të tashmen dhe të ardhmen tonë, pra jemi këtu për të folur për gjendjen në arsim. 

Fatkeqësisht unë dua t‟ju kërkoj ndjesë qytetarëve që po flas nga vedi ku jam ulur e jo nga foltorja e 

Kuvendit, por këtë e bëjë për shkaqe shëndetësore e këtu më ndërlidhet fakti me rëndësinë që i dha 

vetë drejtori kësaj teme duke folur nga vendi ku ishte ulur për njëren nga temat më të rëndësishme të 

kësaj legjislature. Unë shkurtimisht do i përmend dy ose tri pika për të cilat dua përgjigje nga 

drejtoria dhe nga kjo qeverisje, si pikë e parë është fillimi i vitit shkollor aktual duke e ditur se vijmë 

nga një vit paraprak me shumë mungesa si shkak i pandemisë dhe ky vit filloj me dy ose tri javë me 

vonesë, por ndonëse këto vonesa nuk i mjaftuan DKA-së për tu pajisur me pajisjet e nevojshme për 

mbajtjen e mësimit, asaj iu desh që të shkohet deri në fund të tetorit  për tu pajisur me ditar dhe 

pajisje tjera shkollore për të filluar mësimi i rregullt. Kjo ka një përgjigje, kjo është bërë për arsye të 

mosdakordimit  të kësaj drejtorie   me pazaret e tenderëve që janë bërë për pajisjen e shkollave me 

këto materiale. Shqetësim tjetër janë edhe kabinetet  që i kemi parë se janë reklamuar shumë nëpër 

rrjetet sociale ku postohen foto, mandaj mbahen edhe fjalime nga drejtori se krenoheshin nga këto 

kabinete, mirëpo kemi hasur shqetësime të shumta  nga nxënësit dhe mësimdhënësit se këto kabinete 

nuk janë funksionale e fakti më i freskët është në javët e fundit gjatë mbajtjes së testit pisa ku i tërë 

territori i Komunës së Podujevës nuk ishte në gjendje që t‟i siguroj dy kabinete të informatikës që do 

të mbaheshin këto teste pa problem. Kështu që dita e parë e testit u humb, u shty për ditën tjetër dhe 

çka ndodhi në ditën tjetër kur vihet prapë edhe ndonëse me ndihma nga jashtë nuk arrihet që të 
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përfundohet ky test dhe në fund dy nga nxënësit që ishin duke u testuar iu fshihet përmbajtja e testit 

dhe detyrohen që të vijnë sërish në ditën e tretë për t‟ju nënshtruar testit pisa . Kur të gjitha këto 

ndodhin në procedura të mbajtjes së testit atëhere çka pritet nga rezultati i këtij testi  pisa, për fund 

unë shpresoj se fëmijët dhe nxënësit  tanë mos ta kenë dëgjuar këtë mbledhje, por shpresoj shumë në 

të njëjtën kohë që prindërit e tyre ta dëgjojnë shumë me vëmendje dhe t‟i kushtojnë shumë rëndësi 

dhe të jenë shumë të vetëdijshëm në proceset vendimarrëse në  të ardhmen kur zgjedhet udhëheqja e 

qeverisjes lokale e që ajo udhëheqje është përgjegjëse për të ardhmen e fëmijëve të tyre, fëmijëve 

tanë dhe të gjithë neve.  

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, theksoi, fatkeqësisht fëmijët sot ne i kemi në shtëpi, kanë me 

na përcjellë dhe me na pa neve si prind. 

z.Arjant Topanica, përgjigje Kryesuesit theksoi, për atë edhe shpresova se nuk do të na shohin. 

znj.Arjeta Abazi, theksoi, së pari kisha dashur që drejtori i DKA-së të jetë prezent këtu në këto 

momente por ndodhi siç ndodhi dhe bashkëpartiaku ynë veç se kërkoj falje, unë prapë po dal me një 

kërkesë  dhe me disa parregullësi siç i din edhe drejtori i DKA-së, që kanë ndosh. Së pari dua të 

them se është për keqardhje dhe fatkeqësi kur për një fushë vitale për vendin tonë siç është arsimi 

dhe edukimi ndodhin gjithkëto keqpërdorime dhe atë në një periudhë kaq të shkurtër kohore, nëse 

njerëzit që kanë qenë vetë punëtor të arsimit për vite të tëra dhe kanë fituar vota e kanë ardhëm në 

pushtet me premtime për ndryshim dhe në këtë mkohë të shkurtërt bëjnë kaq parregullësi kjo na 

dëshmonë qartë se gjthçka çka është thënë ka qenë mashtrim sepse këta po tregohen se nuk kanë 

kurrfarë ndjeshmërie për arsim. Paramendojeni vendi ku marrin udhë e përgatiten gjeneratat e së 

ardhmes të trajtohen kështu, kjo në një kompani private me ndodhë është e pa pranueshme e lere më 

në institucion.  Po ndalem pak te çështja e bursave, skandal në vete ku si pasojë e pa përgjegjësisë 

humbën mundësinë e përfitimit meritor formë e cila u përdor në kuadër të konceptit të ndryshimit e 

që përfundoj dukl u shkaktuar komisionin përzgjedhës e kush e ka pasur fajin dihet. Nuk e di nëse 

anëtarët e atij komisioni  a janë të shkarkuar a po ka ndodhur vetëm në konferencën për media, pra 

për herë të parë kriuteret janë përcaktuar pasi që është bërë përzgjedhja e përfituesve. Vazhdojmë me 

bibliotekat e shkollave se cila është qasja e drejtorisë për to tregon fakti se si angazhohet stafi në to 

ose ndonjëri i punësuar pa konkur që dërgohet për akomodim  ose duke angazhuar ndonjë drejtor  e 

indëshkuar për shkak që nuk iu bindet dhe ia plotësojnë normën duke i thënë jpjani edhe 10 orë në 

bibliotekë, mundeni me marrë me mend me çfarë dëshire punojnë ata pastaj. Tani po fokusohemi në 

një temë tjetër shu8më evidente në fushatë e nga premtimet për të cilën moren shumë mbështetje 

edhe në zgjedhjet e para të jashtëzakonshme por edhe në këto të fundit në obligimet që dalin nga 

kontrata kolektive e arsimit. Drejtor edhe pse nuk është këtu a jeni të vetëdijshëm se Drejtoria e 

Arsimit nuk i ka përmbushur obligimet që dalin nga kontrata kolektive dhe për këtë arsye është 

paditur nga punëtorët e arsimit. Këto padi në bazë të informatave që i kemi janë shumë afër vendimit 

final nga ana e gjykatës, pra punëtorët e arsimit së shpejti do t‟i realizojnë të gjitha benefitet që dalin 

nga kontrata kolektive siç janë pagat jubilare, shujtat dhe pagesat e udhëtimit. Sipas një përllogaritje  

kostoja e këtyre obligimeve që ju edhe vet e keni cekur disa herë ështëç rreth 2,000,000.oo€, ju si 

pushtet në buxhetin e vitit 2022 nuk e keni planifikuar një shumë të tillë për këtë çështje. Sipas 

rregullatives ligjore departamenti i thesarit  në Ministrinë e Financave pas vendimit të Gjykatës 

ekzekutimin e bënë duke tërhequr automatikisht mjetet nga buxheti i Komunës. Ju në këtë rast  me 

mosplanifikimin tuaj do ta dëmtoni seriozisht buxhetin e komunës sepse do të duhet t‟i anuloni 

shumë investime kapitale të parapara në vitin 2022. Siç po shihet bazuar edhe në atë që deklaruan 

parafolësit e mi preukopimi i juaj kryesor paska qenë akomodimi i familjarëve dhe aktivistëve e jo 

fati i punëtorëve të arsimit e aq më pak taksat e qytetarëve. Siç po shihet bazuar edhe në atë që than 

parafolësit konstatohet se në dy proceset zgjedhore premtimi i juaj për mësimdhënësit për shujtat 
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paska qenë mashtrim, herën e parë mund të justifikoheni sepse buxhetin e keni gjetur të miratuar 

edhe pse keni pasë mundësi në rishikim, ndërsa herën e dytë me vetëdije keni mashtruar dhe nuk 

keni paraparë buxhet për këtë çështje.  

z.Gazmend Islami, theksoi, së pari më vjen keq që pozita doli nga salla e kuvendit, mirë që 

asamblisti kërkoj falje sepse përqojmë mesazh të keq kështu, të gjithë vijmë ngha rajoni i njëjtë dhe 

njihemi mes veti andaj këtu po e paraqes një shqetësim të nxënësve të fshatrave Murgullë, 

Tërrnavicë, sepse paralelet e shkolllave atje nuk janë funksionale dhe ata mësimdhënës kanë mbetë 

rrugëve, ata pranojnë mësimdhënës të ri por është një shqetësim sepse po të ishte një qeverisje 

normale e ndershme nuk mund t‟i hedh në rrugë mësimdhënësit të cilët kanë punuar me vite të tëra 

kurse tani për shkak të mbylljes së shkollave me mbet pa punë, për këtë çështje do të ishte mirë të 

jetë prezent drejtori i DKA-së por ai nuk është prezent këtu. Nga opozita sa i përket çështjes së 

arsimit kërkoj  që të jenë shumë më serioz në kuptimin që të kemi një edukim sa më të mirë sa më 

serioz duke e kritikuar të keqen duke gjetur gabimet e qeverisjes, a ka punësime familjare, ka sa të 

duash, a ka emra ka sa të duash, ato janë për me i dërgue në prokurori  dhe me i paditë sepse ne tash 

nuk mund t‟i marrim emrat e secilit. Nga ana e juaj kërkoj që në mbledhjen e ardhme së bashku 

opozitë e pozitë ta krijojmë një trupë të përbashkët  për çështjen e arsimit, kjo është në të mirën e të 

gjithëve. Sa i përket atyre kositëseve të barit që po i përmendin  sot kujr kam ardhë prej Dumnicës e 

kam pa barin pa u kositur sepse ato kosa nuk janë funksionale p-ra ato kositëse vetëm i kanë ble dhe 

i kanë lënë dikund se nuk ka kush që i shfrytëzon këtu, pra është një marketing i keq i pozitës. 

znj.Donjetë Sheqiri, theksoi, roli i mësimdhënësit pa dyshim se është rol i shenjët e roli i atij që 

udhëheq me këtë sektor sigurisht është i një rëndësie të madhe, fakti që në komunën tonë edhe 

udhëheqësi i ekzekutivit por edhe drejtori i Drejtorisë së Arsimit vijnë nga fusha e arsimit, është 

dashur që të jetë lajm i mirë për arsimin në Llap, por veprimet e lartcekura  dhe mos prezenca e tyre 

këtu dëshmojnë që kjo ishte një fatkeqësi për Llapin. Mësimdhënësit llapjan me shumë vështirësi po 

vijnë deri te vendi i punës, pranohen për normë të plotë por këta ua masakrojnë normat duke  i ndarë 

vazhdimisht orët e tyre e duke ua dhënë secilit militant nga 10 orë për të blerë paqe e bashkë me 

paqen edhe votat, sigurisht për t‟i shlyer borxhet elektorale. Nëse skandalet e përditshme që po i 

prodhoni janë në kuadër të ndryshimit që ju e keni premtuar amani ju qoftë ndaluni, ndaluni se ia 

dolët, përnjëmend e keni ndryshuar ama për të keq fatkeqësisht boll keq ka qenë por ju e keni 

degraduar totalisht. Kjo është skandaloze e sidomos kur vjen nga ata kur gjhithë kohën kanë qenë 

veç kritika dhe gjithçka që kanë pa para tyre ka qenë vetëm zi. Duke qenë se edhe vet shkollimin e 

mesëm e kam përfunduar disa vite më parë në atë shkollë po dua të ndalem pak te shkolla e mesme 

ekonomike “Isa Boletini”, në Podujevë. Kjo shkollë e ka pas një performancë të jashtëzakonshme 

nga ish drejtori i shkollës e këtë më së miri e din drejtrori i Drejtorisë së Arsimit që nuk është këtu se 

goxha kohë edhe ai vet ka shërbyer aty e besa goxha e pat lavdruar punën e tij sa ka qenë drejtor e ça 

ka bë tash kur është bërë drejtor i Drejtorisë së Arsimit, e kanë larguar arbitrarisht drejtorin e 

shkollës menjëherë pasi që i kanë fituar zgjedhjet. Të njëjtën pozitë kanë emëruar njerëz partiak të 

cilët një muaj para fushatës zgjedhore i ka promovuar vetë në parti, i ka prezantuar publikisht si 

aderim në LVV, me njhë tekst që është përbetuar me ndryshuimin e famshëm e që në fakt 

ndryshimet kanë ndodhë por për keq fatkeqësisht. Gjimnazi si vend  ku më parë rexhistroheshin 

nxënësit elitë e që më parë kanë qenë profesor elitarë për fat të keq e kanë shëndërruar në çerdhe të 

militantizmit e punësimit partiak e këtë po ua mundëson drejtori i ri i cili me plotë vëmendje mund të 

quhet drejtori më i dëgjueshëm në Komunën e Podujevës, e të cilit dëgjueshmërinë e tij ia kanë 

shpërblyer me punësimin e bashkëshortes. Në listën përfundimtare, listë e publikuar në faqen zyrtare 

të Komunës së Podujevës kandidatja është shpallur e pa pranuar nga rezultatet e publikuara por 

prapë me qëllim të shpërblimit të drejtorit të dëgjueshëm ju i keni bërë kontratë pune në atë pozitë. 
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Paramendojeni qytetarë  shpallet e pa pranuar nga një konkurs por pranohet me kontratë në punë dhe 

sot punon në shkollën e mesme “Isa Boletin”, e kjo bënë vaki veç te qeverisja e ndryshimit sigurisht 

në moton krejt dhe drejt. Kjo është lista zyrtare që ka dalë  në ueb faqen e Komunës së Podujevës 

(prezanton listën). Nëse vetëm një proklamim i përezantuar i LVV-së ka mbetur  gjallë në këtë 

Kuvend, po siç po shihet ka vdekë, secili prej jush është dashur të distancohet prej  veprimeve të 

lartcekura dhe të dilni e t‟i kërkoni falje të gjithë qytetarëve llapjan, të cilët i kanë mashtruar me 

slloganin për barazi e ndryshim. Krejt në fund qytetarët nuk harrojnë të jenë të bindur e ne do të jemi 

këtu për t‟i vendosur në pah parregullësitë e juaja edhe pse keni menduar se nuk ka opozitë. 

z.Valon Demolli, theksoi, fillimisht desha të ndërlidhem te shkolla “Isa Boletini”, ku drejtori vetë e 

ka formuar kommisionin dhe vetë e ka përgatitur konkursin, vetë i ka përcaktuar kriteret e konkursit, 

do të thotë kriterin e masterit MSC dhe në fund vetë ka pranuar kandidatë me titullin bachelor, çka i 

bie kjo drejtor. Po ndërlidhem te konkursi asistent për fëmijët me nevoja të veçanta pasi që janë 

pranuar dy familjar të afërm të Kryetarit z.Shpejtim Bulliqi, pa kualifikim adekuat dhe nuk janë 

pranuar kandidatët që janë në përfundim të kualifikimit. I bëj thirrje auditorit të përgjithshëm pasi që 

është në komunën tonë që ta kontrolloj listën e pagave të muajit shkurt ku shihet se z.Avni Fetahu, i 

ka marrë dy paga, një pagë të plotë si asamblist dhe një pagë të plotë si drejtor, plus kompensimin 

prej 189€, apo na tregoni z.fetahu kur keni dhënë dorëheqje nga asambleja, kur je emëruar drejtor 

pasi që njërën pagë e ke marrë jashtligjshëm dhe me këtë ke bërë konsumimin e veprës penale për 

mashtrim dhe fatkeqësisht nuk je i vetmi. 

z.Qendrim Softolli, theksoi, dua të ndërlidhem dhe të japë një informatë për procesin e rastit të 

transferit të nxënëses Dafina Ferizi nga drejtimi i ekonomisë në mjekësi. Nxënësja në fjalë ka qenë e 

rexhistruar me kohë në drejtimin ekonomi proifili financa dhe sigurime, Dafina Ferizi kalon më datë 

15.12.2021, në profilin e mjekësisë, profili farmaci, këtë ia mundëson Drejtoria e Arsimit dhe 

drejtoria e shkollës pa plotësuar asnjë kriter ligjor. Emri i vëhet në ditar më datë 28.12.2021,  kurse 

mësimi mbaron më darë 30.12.2021, do të thotë ajo atje notohet nga të gjithë mësimdhënësit përveç 

lëndës së fizikës dhe pas kësaj periudhe pa pasur të drejtë ajo vazhdon procesin mësimor pa pasur të 

drejtë duke shkelur ligjin edhe këtë herë. Pas kësaj situate në vazhdimësi bëhet presion t 

mësimdhënësit nga drejtori z.Avni Fetahu, disa procedohen edhe në komision disiplinor ku merren 

masa ndalesë në pagë, tani krejt vonë formohet një komision jo adekuat  jo  i lëndes përkatëse të 

fizikës dhe i vendoset notë nga komisioni në mënyrë që të mbyllet kjo situatë. Keni bërë shkelje të 

një pas njëshme, a ka kërkesë nga nxënësja për transfer në drejtorinë e arsimit, ia bashkangjes edhe 

dy dokumente që i kemi që tashmë janë asgjësuar nga drejtori në fjalë dhe nuk gjenden ose nga 

ekzekutivi i shkollës dhe nuk gjenden në arkivat e shkollës këto dukomente po i publikoj dhe ju 

kamera mund t‟i fokusoni lirisht. Kam edhe disa pyetje mirëpo drejtori nuk është këtu po pres herave 

tjera.  
 

Nuk pati të lajmëruar tjerë për të marrë fjalën, Kryesuesi i Kuvendit e konstatoi të përfunduar këtë 

mbledhje. 
 

Mbledhja përfundoi në ora 12;20  
 

Procesverbalin e mbajti 

Enis Sheholli 

 

Nr.01-060/04-0035926/22  

Podujevë,                                                                                 Kryesuesi i Kuvendit                                    

20 maj 2022                                                                                                       Hilmi Hoxha  
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                          Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 
   Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Procesverbal i mbajtur më 19 qershor 2022, në mbledhjen Solemne të Kuvendit të Komunës së 

Podujevës, mandati i VII, 
 

E mbajtur për nderë të 19 Qershorit - Ditës së Çlirimit të Podujevës.  
 

 

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

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit të Komunës.  

Në mbledhje të pranishëm ishin këshilltarët/et e Kuvendit të Komunës së në vijim; (Demokrat 

Hodolli, Adnan Zymeri, Arjant Topanica, Naim Çunaku, Ekrem Rrahmani, Fahri Hasani, Fitim Muçolli, 

Artrit Mulliqi, Kasib Bashota, Sebastina Vokrri, Drita Pajaziti, Qëndresë Hajrizi, Ragip Fetahu, Xhevdet 

Maloku, Ardi Hasani, Bahri Blakçori, Bashkim Syla, Mimoza Abdullahu, Mrika Thaçi), ndërsa munguan 

(Valon Demolli, Arnisa Sylejmani, Arjeta Abazi, Edona Shabani, Donjetë Sheqiri, Ilir Koprani, Qendrim 

Softolli, Tringa Sfishta, Florent Hasani, Adelinë Stublla, Haki Rudari, Endritë Murati, Burim Hasani, Arbnor 

Fazliu, Gazmend Islami) - Lista e nënshkrimeve. 

Në mbledhje të pranishëm ishin z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, znj.Marigona Lahu, 

Nënkryetare e Komunës,  Drejtorët e Drejtorive të Komunës së Podujevës, (Saranda Stublla-DPKGJ, 

Vigan Salihu-DPZHE, Driton Veliu-DSHMS, Pajtim Balaj-DKRS, Bensik Mulliqi-DI, Bahri Selimi-

DSHPMSH, Leutrim Krasniqi-DPUMM). 

Gjithashtu, me ftesë të Kryetarit të Komunës, në mbledhje të pranishëm ishin edhe familjarë të 

Heronjve dhe Dëshmorëve të Kosovës, përfaqësues të Organizatave të dala nga Lufta (z.Kadri Balaj, 

z.Xhemshit Gashi, z.Fahri Balaj, z.Fadil Mulliqi, z.Naim Zhitia).  

Në mbledhje gjithashtu të pranishëm ishin e dhe z.Naim Haziri, Gjeneral në Forcën e Sigurisë së 

Kosovës,  z.Nijazi Jashari-Komandant i Stacionit të Policisë në Podujevë, Deputetë të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës z.Agim Veliu, z.Vendenis Lahu, z.Fitim Haziri. 

Në mbledhje pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues nga Qyteti Velbert dhe CDU të Republikës 

Federale të Gjermanisë, z.Bughardt Fuling, znj.Silvia Cuper, znj.Claudia Schwarz, z.Rahman Islami,  

media të shkruara dhe elektronike dhe një numër i qytetarëve dhe zyrtarëve të Komunës.    
 

 

 

Mbledhja u hap me Intonimin e Himnit të Republikës së Kosovës dhe Himnit të Republikës së 

Shqipërisë-Himni Kombëtar   

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen duke përshëndetur të pranishmit dhe duke 

iu dëshiruar mirëseardhje në këtë mbledhje Solemne të Kuvendit të Komunës së Podujevës e cila 

organizohet me rastin e 23 vjetorit të Çlirimit të territorit të Komunës së Podujevës, konkretisht e 19 

Qershorit – Dita e Çlirimit të Podujevës. 

Në nderim të të gjithë Dëshmorëve dhe të rënëve të Kombit për liri, ju ftoj për 1 minutë heshtje; 

 

Mbahet 1 minutë heshtje     
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 Fjalë rasti nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës  
 

z.Hilmi Hoxha, vazhdoi me fjalë rasti duke theksuar, kjo ditë e shumëpritur u arrit pas përpjekjeve 

shekullore të shumë brezave. 19 Qershori shënon përfundimisht largimin e pushtuesit serb dhe 

aparatit të tij pushtues nga Treva jonë. 

Shqiptarët gjithmonë gjatë historisë u angazhuan për liri, kështu ndodhi gjatë luftës së II-të botërore, 

fundi i saj nuk e solli lirinë, fillojë dhuna serbo-jugosllave, u pushkatuan dhe u vranë shumë 

intelektual dhe qytetar të Komunës tonë dhe Kosovës dhe një ndër intelektualët që u pushkatua në 

atë kohë ishte edhe Jahjah Fusha, përkundër të gjithave, të parët tan nuk u nënshtruan, Heroi i 

Kombit Shaban Shala, nderi i Kombit Adem Demaçi, atdhetari Xheladin Rekaliu me 

bashkëveprimtarët mbajtën frymën Kombëtare gjallë duke zhvilluar veprimtari për çlirimin e 

Kosovës. 

Pastaj, vie epoka e viti 1981 ku me armë në dorë dhe në demonstratat që organizoheshin në atë kohë 

në Komunën tonë dhe në gjitha qytetet e Kosovës, ranë dëshmorë me pushkë në dorë Ali Ajeti, 

Afrim Zhitia, Fahri Fazliu, Hasan Ramadani, Ylfete Humolli, Fadil Talla, Besim dhe Skender Latifi 

dhe shumë e shumë të tjerë. 

Treva e Llapit dhe e Gollakut është Kështjellë e rezistencës Shqiptare, dhe kjo dëshmohet më së miri 

edhe me luftën e UÇK-së ku heronjtë Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu, Ilir Konushefci dhe te gjithë 

dëshmorët dhe luftëtarët trima përfundimisht larguan forcat Serbe nga toka jonë. 

Falënderim i veçantë i takon miqve tanë të përhershëm, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 

NATO-së, ku populli ynë do të jetë përgjithmonë falënderues ndaj tyre. 

Ju jemi mirënjohës përjetë Dëshmorëve, invalidëve të luftës, luftëtarëve dhe veprimtarëve politik të 

të gjitha periudhave që kontribuuan për çlirimin e trevës sonë dhe Kosovës. 

 

Tani ftoj Kryetarin e Komunës z.Shpejtim Bulliqin, për një fjalë rasti.  

 

 

 Fjalë rasti nga Kryetari i Komunës së Podujevës 
 

z.Shpejtim Bulliqi, theksoi, i nderuar Kryesues i Kuvendit, e nderuara Nënkryetare e Komunës, 

Marigona Lahu, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar drejtor të 

Drejtorive të Komunës, anëtar/e të Kuvendit të Komunës, i nderuar Gjeneral i Forcës së sigurisë së 

Kosovës z.Naim Haziri, Komandant i Stacionit të Policisë në Podujevë z.Njazi Jashari, të respektuar 

përfaqësues të Shoqatave të dala nga Lufta e UÇK-së, Familje të Dëshmorëve, invalidëve dhe 

veteranëve të luftës, 

Të nderuar mysafirë nga Komuna e Velberit, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të shoqërisë 

civile, mediave dhe ju të pranishëm të tjerë, i respektuari z.Bughardt Fuling mirë se keni ardhë në 

Podujevë.   

Jemi mbledhur sot këtu, për të shënuar një datë që kuptimëson angazhimin dhe sakrificën e shumë 

gjeneratave, që nga periudhat e hershme historike deri tek lufta e UÇK-së, e cila me ndihmën e 

miqve perëndimor, solli lirinë dhe shtetësinë e Kosovës.  

19 Qershori shënon datën e fundit, nga kalendari i ditëve të çlirimit nëpër komunat e Kosovës. 

Podujeva si një ndër komunat kufitare, ishte e fundit që u çlirua. Por jo vetëm për këtë arsye, 

Podujeva është komuna që ka histori të gjatë të revoltave kombëtare. Çdo periudhë historike, njeh 

figura Kombëtare të cilët me qëndresën e tyre te çeliktë, ndihmuan dhe ruajtjen vazhdimësinë e idesë 

kombëtare për çlirim.  
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Podujeva frymon kombëtarisht në çdo periudhë, Llapi dhe Gollaku ishin në ballë të rezistencës me 

bacën Adem Demaçi dhe mësuesin Shaban Shala, ishin në ballë të rezistencës me Xheladin Rekaliun 

në demonstratat për flamur të vitit 1968, ishin në ballë të demonstrative të vitit 1981 dhe vitit 1989 

me Aliun, Afrimin e Fahriun, ishin në ballë të organizimit të jetës paralele me presidentin Rugova, 

ishin në ballë të luftës së UCK-së, me Zahirin, Hakifin, Bahriun, Ilirin, Agronin, me qindra 

Dëshmorë e mijëra ushtarë të UÇK-së.  

Duke qenë vatër e pashuar e rezistencës, Podujeva pësoi shumë nga pushtuesi fashist serb. Përgjatë 

brezash popullsia shqiptare ishte e diskriminuar dhe e persekutuar. Të rinjtë tanë burgoseshin dhe 

vriteshin. Në luftë dogjën shtëpitë tona, vranë gra, fëmijë dhe pleq. Çmimi që paguam për liri, ishte i 

lartë.  

Kur kujtojmë ditët e vështira, vuajtjet dhe sakrificat, duhet të jemi koshient dhe të përgjegjshëm 

përballë detyrave që i kemi, jo vetëm nga të gjallët që na votuan, por sidomos ndaj përgjegjësisë që 

na buron nga të rënët.  Në çështje të interesit të përbashkët, duhet të jemi një, siç ishim dikur sepse 

siç fituam dikur të bashkuar edhe sot jemi të pathyeshëm.  

Ishim shumë keq. Por kurrë s’kemi qenë më mirë. Shqiptarët sot përfaqësohen me tre kryeministra 

në tri shtete të Ballkanit, por ende ka shumë punë për të bërë. Faktorizimi i shqiptarëve në Ballkan, 

përtej romantizmit është domosdoshmëri për sigurinë dhe përparimin e gjithmbarshëm Kombëtar. 

Liria përveç çmimit ka edhe obligimin e madh, shansin e kemi që të gjithë bashkërisht të 

përkushtohemi për zhvillim të gjithmbarshëm, për të siguruar të ardhme më të mirë të brezave të ri.  

Për fund, të gjithë qytetarëve ju uroj nga zemra ditën e çlirimit të Komunës së Podujevës, urime dhe 

me fat. 

 

Kryesuesi i Kuvendit, duke falënderuar Kryetarin e Komunës për këtë fjalë rasti, ftoj z.Rrahman 

Islamin, përfaqësues nga qyteti Velbert i Gjermanisë që ta merr fjalën dhe ta prezantoj përfaqësuesin 

nga qyteti Velbert i Gjermanisë. 

 

z.Rahman Islami, duke përshëndetur të pranishmit, theksoi, në emër të Kryetarit të Qytetit Velbert 

që është e binjakëzuar me Komunën e Podujevës kemi ardhur këtu me një delegacion të cilin po e 

prezantoj, është kryetari i CDU-së në Velbert z.Bughardt Fuling, menaxherja ose drejtoresha e CDU-

së për Velbert apo në zyrën e Deputetit Peter Bayer, znj.Claudia Schwarz si dhe znj.Silvia Cuper e 

shoqja e z.Bughardt Fuling. Kam nderin të jem prezent këtu para Juve dhe t’ju premtoj se ashtu siç 

kam punuar deri më tani për binjakëzimin e Qytetit Velbert dhe Komunës së Podujevës dhe 

ndihmave për qytetin e Podujevës nga paslufta, edhe tani e tutje do të vazhdoj të jem krah i juaji 

edhe në të ardhmen në mënyrë që ta forcojmë dhe ta zhvillojmë ekonominë e Podujevës.  

Podujeva ka nevojë për neve ashtu siç ka nevojë për juve dhe qytetarët Llapjan kanë nevojë për  

bashkim, për përkrahje dhe për sukses të përbashkët sepse pa qenë të bashkuar nuk mund të shkojmë 

përpara, ndërsa Partitë politike janë në rend të dytë kurse qytetarët janë në rend të parë, dhe ne si 

Kuvend i Velbertit dhe unë si i vetmi Shqiptar që përfaqësoj Komunën në parlamentin e Nerve që do 

të jem zëri juaj dhe do të jem ndihma për ju  dhe do të angazhohemi që sa më shpejt Komuna e 

Podujevës të ketë një zhvillim ekonomik në mënyrë që ashtu siç janë bashkuar sporti, rinia dhe 

Komunat të jetë e bashkuar edhe ekonomia, andaj edhe ju premtoj se do të jem krah juaj, dhe atëherë 

e prezantoj edhe kryetarin e CDU-së në Qytetin Velbert. 

z.Bughardt Fuling, përfaqësues nga Komuna / Qyteti Velbert dhe Kryetar i CDU-së për këtë 

Komunë, duke përshëndetur të pranishmit, ndër të tjera theksoi, është një ditë e mirë për Juve, jam 

shumë krenar dhe shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur që jam para Juve si kryetar i CDU-së në 
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rajonin e Velbert. Më lejoni t’ju përcjellë edhe përshëndetjet e Kryetarit të Komunës të Velbert 

z.Dirk Lukrafka dhe të Kuvendit të Velbert. 

Lidhja mes Qytetit Velbert dhe Komunës së Podujevës është një kohë shumë të gjatë dhe është duke 

u zhvilluar qe një kohë shumë të gjatë. Në vitin 1999 z.Rahman Islami ka qenë në Velbert dhe ka 

kërkuar nga Kuvendi i Velbert ndihmë dhe përkrahje për Qytetin e Podujevës, dhe në atë kohë ish 

Kryetari i atëhershëm i Velbertit dhe ish drejtues i një kompanie të shpedicionit dhe transportit, 

menjëherë ka pranuar kur ajo kohë ka qenë 1 javë pas luftës së vitit 1999 dhe kemi sjellë ndihma 

prej 23 ton në Podujevë, andaj prej asaj kohe ekziston kjo lidhje mes Qytetit Velbert dhe Podujevës, 

dhe ka vazhduar edhe viteve të ardhshme duke u zhvilluar çdo herë e më shumë bashkëpunimi. 

Vizita ime e parë në Podujevë ka qenë në vitin 2013 dhe pastaj në vitet 2016, 2018 dhe 2019 dhe 

mund t’ju them se Podujeva shumë ka ndryshuar në mënyrë pozitive. Ka qenë edhe një delegacion i 

Podujevës tek ne në Velbert ku në vitin 2015 ka qenë delegacioni i Podujevës në krye me ish 

Kryetarin e Komunës z.Agim Veliu dhe ka pas mundësi t’i vizitoj drejtoritë komunale si dhe 

deponinë e qytetit.  Pastaj në vitin 2016 ka qenë edhe një delegacion i Podujevës në Velbert dhe këtu 

ka filluar të forcohet bashkëpunimi mes Kryetarit të Velbert z.Dirk Lukrafka dhe Kryetarit të 

Podujevës z.Agim Veliu, dhe pika apo kulmi më i lartë i bashkëpunimit mes Qytetit Velbert dhe 

Komunës së Podujevës ka qenë filluar në fund të muajit prill 2019 ku Kuvendi i Velbert ka marr 

vendim që partneriteti ose binjakëzimi me Qytetin e Podujevës të realizohet ashtu sikurse edhe 

Kuvendi i Juaj i Komunës së Podujevës që ka marrë një vendim të tillë e që ka qenë konsekuencë e 

logjikshme që Kryetari i Velebert z.Dirk Lukrafka të vije në Podujevë dhe Certifikatën e 

Binjakëzimit ta nënshkruaj me Kryetarin e Komunës që ishte në atë kohë z.Agim Veliu.  

Pra nga vitit 2019 ekziston edhe bukfalisht partneriteti apo binjakëzimi i dy qyteteve Velbert  - 

Podujevë, e që neve në Velbert me shumë krenari e mbajmë këtë dhe kështu kanë qenë shumë plane 

tona të realizohen, shembull, infermieret/ët të vizitonin Spitalin e Qytetit Velbert për dy javë dhe të 

trajnohen me praktikat tona, mirëpo u shfaq Corona virus, por tani në këtë vizitë që jemi, kemi 

biseduar që atë plan që e kemi pasur ta realizojmë tani. 

Një guri mes Velbert dhe Podujevës ka qenë në muajin janar të këtij viti që jemi, si Kryetar i CDU 

në Velbert ka nënshkruar me Kryetarin e LDK-së në Podujevë z.Agim Veliu një miqësi ose 

partneritet mes këtyre dy subjekteve dhe këtë partneritet ose miqësi CDU e ka votuar me unanimitet. 

Në shikimin tim është një punë që mund të zhvillohet edhe më shumë në mes dy Qyteteve. 

Podujeva ka ndryshuar shumë shumë prej kur kam qenë unë në vitin 2013 deri më sot dhe dëshiroj 

t’i cilësoj vetëm disa projekte që i kam parë si një njeri që vije nga jashtë, një objekt komunal shumë 

i mirë, bulevardi i qytetit, parku dhe spitali, e të cilat në vitin 2013 nuk kanë qenë. 

Realizimin e miqësisë ose partneritetit mes Velbert dhe Podujevës nuk do të mund ta bënim pa 

Rrahman Islamin, Peter Bayer dhe Agim Veliun. 

Për të ardhmen jam i lumtur që do të vazhdoj punën me Kryetarin e Komunës z.Shpejtim Bulliqi dhe 

dëshiroj nga zemra që t’i realizojmë dhe t’i qojmë përpara punët me Kryetarin e ri të Podujevës. 

Edhe një gjë dëshiroj ta cekë dhe ka të bëjë me futbollin, FC Llapi, U17 kanë qenë në Velbert dhe 

atë me autobus nga Kosova, kanë dal nga autobusi, kanë marrë këpucët futbollit dhe kanë hyrë në 

fushë dhe i kanë fituar të gjitha lojët, dhe për këtë ju duhet të jeni shumë krenar. 

Për fund Ju falënderoj shumë për këtë pritje dhe Ju dëshiroj nga zemra që të jeni më të suksesshëm 

me Kryetarin e Komunës, për çka besoj shumë se Podujeva është në rrugën e duhur dhe të mirë dhe 

ajo që është më e mira është se ne do t’ju përkrahim dhe do të zhvillojmë sepse mundemi të punojmë 

dhe të bëjmë shumë për çka po ashtu jam i gëzueshëm. Faleminderit. 

 

(Ky diskutimi është nxjerrë nga përkthimi stimultant i Rrahman Islamit)           
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Kryesuesi i Kuvendit, edhe njëherë falënderoj Kryetarin e CDU-së në rajonin e Velbert dhe 

njëkohësisht përfaqësues i qytetit Velbert për angazhimet dhe kontributin e dhënë për Komunën e 

Podujevës dhe projektet e realizuara, me theks e falënderoj që ka gjete kohë për të na vizituar mu në 

një ditë shumë të rëndësishme për qytetin dhe shtetin tonë që është 19 Qershori - Dita e Çlirimit të 

Podujevës. Shumë faleminderit zotëri Fuling. 
 

Tani fjalën e kalojmë sipas agjendës. 

 

z.Fahri Balaj, në emër të Shoqatave të dala nga Lufta, duke përshëndetur të pranishmit, theksoi, viti 

kalendarik në Kosovë është i shoqëruar me përplot data të rëndësishme në të cilat kujtojmë 

Dëshmorët dhe ngjarjet të cilat janë të mëdha sepse secila nga to kishte pikënisje dhe synim për të 

arritur atë që shënojmë sot Ditën e Çlirimit. 

Dita e Çlirimit shënon rezultatin e aspiratave të brezave të Popullit Shqiptar të cilat i gjejmë të 

gdhendura në historinë e lavdishme të Heronjve tanë. Të gjitha këto përpjekje u bënë frymëzim për 

djemtë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët me armët e tyre e ndonjëherë me trupat e tyre dhe 

vullnetin e hekurt binden Botën për padrejtësitë historike dhe kauzën tonë të drejtë. 

Në të kaluarën pati përparime por edhe u bënë gabime, e mira e përbashkët shpeshherë nuk ishte 

prioritet, shpresojmë të kemi mësuar nga e kaluara dhe e ardhmja të jetë ndryshe, të jetë siç e kanë 

ëndërruar Dëshmorët. 

Juve që nuk patët fatin dhe as moshën të ishit ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, çfarë mund 

t’ju themi, nuk ka ndjenjë më të lumtur se sa ndjenja e triumfatorit e sidomos ndaj armikut të cilin e 

kishim ne Shqiptarët, andaj punoni e veproni ndershëm sepse kështu jetësoni amanetin e 

Dëshmorëve. 

Falënderim i veçantë për delegacionin nga Gjermania që ardhja e tyre koincidon me ditën më të 

rëndësishme të Komunës tonë, pra faleminderit shumë. 

Po ashtu dëshiroj të falënderoj atë që i ka shkuar ndërmend që në këtë seancë solemne ta ftoj 

Gjeneralin e FSK-së z.Naim Haziri gjegjësisht komandant Dilaverin. 

Në emër të kategorive të dala nga Lufta, të gjithë juve Urime Dita e Çlirimit dhe lavdi e përjetshme 

për Dëshmorët e ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

      

 

Kryesuesi i Kuvendit, theksoi, falënderoj parafolësin z.Fahri Balaj, dhe me këtë edhe njëherë të 

gjithë Juve dhe gjithë qytetarëve të Komunës së Podujevës ju uroj 19 Qershorin Ditën e Çlirimit të 

Podujevës, pritshum edhe shumë Ditë të Çlirimit me suksese edhe më të mëdha. 

Ju faleminderit për pjesëmarrje    

 
 

 

Mbledhja përfundoi në ora 10;45  

Procesverbalin e mbajti 

Enis Sheholli 
 

Nr.prot.01-060/04-0050023/22  

Podujevë,                                                                                               Kryesuesi i Kuvendit   

19 qershor 2022                                                              Hilmi Hoxha 
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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Komunës së Podujevës për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i pamodifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Podujevës (Komuna e Podujevës), 
të cilat përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e 
ekzekutimit të buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë 
përmbledhjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar 
më 31 dhjetor 2021.

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Podujevës, prezantojnë një 
pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në para të 
gatshme.

Baza për opinion

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e 
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit 
Komunës së Podujevës kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
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Baza për konkluzion

A1 Për shkak të vonesave në pagesa dhe obligimeve të dala nga kontrata kolektive për 
pagesën e pagave jubilare, shujtave dhe shpenzimeve të transportit në sektorin e arsimit, 
pagesat e ekzekutuara përmes vendimeve gjyqësore/përmbarimore ishin në vlerë prej 
554,016€, prej tyre shpenzimet shtesë për procedura përmbarimore ishin në vlerë prej 
217,787�;

A2 Mungesa e projekteve ekzekutuese;
B1 Mangësi në menaxhimin e subvencioneve;
B2 Mungesa e planit vjetor për financimin publik të OJQ-ve;
B3 Mos pagesa e faturave brenda afatit ligjor (30 ditë).
Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me ONISA-P-
10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-
ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

Kryetar i komunës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave 
Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimi 
Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, Kryetar i komunës  është 
përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 
për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 
qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 
03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për 
Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore.

Kryetar i komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 
të Komunës së Podujevës.

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Komunës së Podujevës është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të Komunës së Podujevës në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.³
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk 
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një 
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, 
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-
deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi 
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të 
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Komunës së Podujevës me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë 
nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur me 
subjektin e audituar.

Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe 
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i 
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, 
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq 
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Komunës së Podujevës.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe 
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.
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Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.

6

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
4.

2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësime të mundshme, rreth menaxhimit financiar dhe 
Kontrollit. Dobësi evidente janë vërejtur në fusha të rëndësishme financiare si: mos pajtueshmëri 
me rregullat tek investimet kapitale, subvencione dhe transfere dhe pagesa të ekzekutuara 
përmes vendimeve gjyqësore. Përveç këtyre kemi identifikuar çështje tjera në menaxhimin 
financiar dhe të pajtueshmërisë, përfshirë keq klasifikimin e shpenzimeve, menaxhimin e pasurisë 
dhe llogaritë e arkëtueshme. Po ashtu, procesi i raportimit në komunë është përcjellë me 
mangësi, kjo është vërejtur edhe me rastin e përgatitjes së Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të 
cilat kishin edhe gabime tjera, të cilat janë vërejtur gjatë auditimit dhe janë bërë korrigjimet e 
mundshme.
Gjetjet dhe rekomandimet kanë për qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit 
financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve 
shpjeguese dhe të përmirësojnë kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe 
pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i 
përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Ky raport ka rezultuar me 12 rekomandime, prej tyre gjashtë (6) janë rekomandime të reja, 
gjashtë (6) të përsëritura. 
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2.1  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A1 - Pagesat përmes vendimeve gjyqësore/përmbarimore

Gjetja Neni 39 i LMFPP, përcakton ZKF-në e organizatës buxhetore përgjegjës 
për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallrat 
dhe shërbimet e furnizuara dhe/ ose punët e realizuara për organizatën 
buxhetore të paguhen brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës 
ose kërkesës për pagim nga organizata përkatëse buxhetore. Ndërsa, sipas 
nenit 40, fatura mund të ekzekutohet direkt nga Thesari pas marrjes së 
urdhërit të prerë nga gjykata/përmbaruesi.

Shuma e pagesave direkte nga Thesari, në bazë të vendimeve 
gjyqësore/përmbarimore ishte 554,016€. Prej tyre 217,787€ ishin 
shpenzime të interesit dhe procedurave të gjykatës/përmbarimit. Këto mjete 
janë shpenzuar nga: 

• Kategoria e pagave dhe mëditjeve në vlerë 529,986€, për pagesën 
shujtave dhe transportit në arsim dhe pagesën e pagave jubilare; 
dhe 

• Kategoria e mallra dhe shërbimeve në vlerë 24,030�.

Sipas Komunës kjo ka ndodh si rezultat i obligimeve të dala nga kontrata 
kolektive për pagesën e shujtave dhe shpenzimeve të transportit në 
sektorin e arsimit dhe shëndetësisë, pagesën e pagave jubilare dhe 
vonesave në pagesën e faturave.

Ndikimi Pagesat e realizuara përmes vendimeve gjyqësore, vështirësojnë realizimin 
e buxhetit sipas planifikimeve respektivisht implementimin e projekteve, po 
ashtu krijojnë kosto shtesë në emër të shpenzimeve gjyqësore dhe 
interesit.

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të sigurojë informata të sakta dhe fonde të mjaftueshme për 
kategorinë e pagave dhe të adresojë këtë çështje tek Ministria e Financave, 
me qëllim që gjatë planifikimit të buxhetit të merret në konsiderim nëse 
është nevoja për buxhet shtesë për pagat jubilare. Derisa, për vonesat tjera 
në pagesa të shtojë kontrollet në mënyrë që procesi i realizimit të pagesave 
të bëhet brenda planifikimeve buxhetore dhe afateve kohore të përcaktuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mungesa e projekteve ekzekutuese

Gjetja Neni 20 pika 10 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (UOPP) 
kërkon që ″Specifikat teknike për kontratën e punës, duhet të përfshijnë një 
projekt ekzekutues si pjesë substanciale të veten″. Ndërsa pika 13 
″Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e projektit ekzekutues 
dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet specifikave teknike të 
cilat janë pjesë e dosjes së tenderit″. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i 
lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkangjitur 
përshkrimin e hollësishëm të projektit.
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Në dy raste për kontratat: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Peran në vlerë 
176,883€ dhe Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, 
Dumnicë, Lupç i poshtëm, Llapashticë e poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, 
Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak në vlerë 249,273€ 
Komuna nuk kishte hartuar projekte ekzekutuese, por kishte inicuar 
procedurat e prokurimit duke përgatitur vetëm paramasën dhe 
parallogarinë.
Shkaku i mungesës së projekteve ekzekutuese për ndërtimin/asfaltimin e 
rrugëve sipas zyrtarëve të komunës ishte mungesa e stafit për hartimin e 
tyre.

Ndikimi Mungesa e projekteve ekzekutuese dhe inicimi i procedurave për projekte 
kapitale vetëm me paramasë dhe parallogari, rritë rrezikun që gjatë procesit 
të ekzekutimit të projekteve të paraqiten pengesa të ndryshme si në 
aspektin profesional, ashtu edhe në vonesat e punimeve apo edhe në 
rritjen e kostove të projekteve.

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të 
bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta 
sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave 
dhe të kostove shtesë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B1 - Mangësi në menaxhimin e subvencioneve

Gjetja Sipas thirrjes publike të datës 05.02.2021 për mbështetje financiare të 
klubeve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Podujevës 
dhe thirrjes publike të datës 25.02.2021 për  mbështetje financiare në 
projekt propozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrore janë përcaktuar 
kriteret dhe Lista e dokumenteve për aplikim (një nga to ishte edhe vërtetimi 
që OJQ nuk ka obligime tatimore nga ATK).
Sipas Rregullores MF-Nr. 04/2017 Mbi kriteret, standardet dhe procedurat e 
financimit publik të OJQ-ve, neni 10 paragrafi 1.5 përcakton: të mos 
ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht 
përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo 
institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e 
Kosovës, nenit 23 kërkohet monitorimi dhe raportimi për projektet dhe 
programet në të cilat përfituesi i subvencionit raporton te zyrtari monitorues, 
në baza të rregullta, ku raportimi përfshin raportimin narrativ dhe financiar 
dhe periudhat e raportimit.

Në vijim janë paraqitur mangësitë e identifikuara:

• Një Organizatë Jo Qeveritare (OJQ) në fushën e sportit ka përfituar 
subvencion në vlerë 1,250€ pa paraqitur dëshmi se kanë kryer 
obligime tatimore ndaj ATK;

• Një OJQ në fushën e kulturës kishte përfituar subvencion 9,000€ për 
shfaqje teatrale pa paraqitur dëshmi se kanë kryer obligime tatimore 
ndaj ATK, ku kjo OJQ ka bashkëngjit vërtetimin por i cili ishte jo 
relevant sepse është i datës 20.08.2020 dhe përfaqësuesi i OJQ-së 
ishte i punësuar në teatër dhe kishte marre pagë të rregullt nga teatri, 
ku përfaqësuesi i OJQ-së kishte dhënë një deklaratë se do të jetë 
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pjesëmarrjes i shfaqjeve por nuk do të paguhet nga OJQ; dhe
• Një OJQ/Klubi i futbollit kishte përfituar 10,000€ subvencion por nuk 

kishte dorëzuar raport financiar.
Rastet e mësipërme kanë ndodhë si pasojë e vlerësimit jo të duhur sipas 
kritereve të përcaktuara në thirrjen publike dhe kujdesit të pa 
pamjaftueshëm të zyrtarëve përgjegjës për menaxhimin e subvencioneve.

Ndikimi Mos respektimi i rregullores mund të dëmtoj kredibilitetin e procesit dhe 
mund të rezultojë që komuna të bashkëpunon me OJQ/individë të pa 
përshtatshëm. Kurse mungesa e raportimit të përfituesit e subvencioneve 
për shpenzimet e bëra mund të rezultojë në keqpërdorim të buxheteve dhe 
dështim në arritjen e objektivave komunale.

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë se Subvencionet menaxhohen në përputhje me 
Rregulloren dhe kërkesave për aplikim, si dhe përzgjedhja e përfituesve 
nga komisionet të bëhet vetëm pasi të jenë plotësuar kërkesat e 
përcaktuara me thirrjen për aplikim.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Mungesa e planit vjetor për financimin publik të OJQ-ve

Gjetja Sipas nenit 6 të Rregullores MF-Nr.04/2017 mbi Kriteret Standardet dhe 
Procedurat e Financimit publik të OJQ-ve (Plani Vjetor i Mbështetjes 
Financiare) kërkohet: “Ofruesit e mbështetjes financiare përgatisin pjesën e 
planit vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të më së largu 30 ditë pas 
miratimit të buxhetit vjetor dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje 
të mirë pranë Zyrës së Kryeministrit”.

Komuna edhe pse me Buxhet të Republikës së Kosovës ka parapa që gjatë 
vitit 2021 të ofrojë mbështetje financiare për projektet dhe programet e 
Organizatave jo Qeveritare, megjithatë nuk ka përmbushur kërkesën ligjore 
për përgatitjen e Planit Vjetor për mbështetje financiare të Organizatave jo 
Qeveritare.

Shkak i kësaj ishte neglizhenca e zyrtarëve kompetent për përgatitjen e 
planit vjetor të mbështetjes financiare.

Ndikimi Mos përgatitja e planit vjetor rritë rrezikun që mjetet buxhetore të 
shfrytëzohen për qëllime tjera të paplanifikuara dhe në mos arritjen e 
objektivave të komunës në këtë fushë.

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë se, drejtoritë përkatëse përgatisin plan vjetor për 
subvencionim të Organizatave jo Qeveritare, ku ndarja e buxhetit bëhet në 
përputhje me objektivat e përcaktuara dhe të dërgojnë atë zyrës përkatëse 
për qeverisje të mirë pranë Zyrës së Kryeministrit duke respektuar kriteret e 
rregullores për subvencionim të Organizatave jo Qeveritare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B3 - Mos pagesa e faturave brenda afatit ligjor (30 ditë).

Gjetja Sipas nenit 39.1 të Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësitë, kërkohet që secila faturë e vlefshme dhe kërkesë për 
pagesë të mallrave dhe shërbimeve të paguhet brenda 30 ditëve 
kalendarike pas marrjes së faturës.

Në katër⁴ raste, faturat në vlerë totale 38,112€, nuk ishin ekzekutuar brenda 
afatit ligjor prej 30 ditësh, vonesat kanë tejkaluar afatin deri 184 ditë 
kalendarike.

Shkak i mos pagesës me kohë të detyrimeve është planifikim jo i mirë i 
buxhetit dhe inicimi i proceduarve të shpenzimeve pa mjete në dispozicion.

Ndikimi Mos pagesa e obligimeve brenda afatit ligjor rritë mundësinë që furnitorët ti 
drejtohen përmbaruesve dhe gjykatave ku krijojnë shpenzime shtesë për 
buxhetin e komunës. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe të sigurojë që të gjitha 
obligimet të paguhen në afatin ligjor prej 30 ditësh.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.2.1   Kontrollet e brendshme në raportimin financiar

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me prezantimin e të dhënave dhe përgatitjen në Pasqyra 
Financiare.

Çështja A3 - Klasifikim jo adekuat i shpenzimeve

Gjetja Sipas Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Mbi shpenzimin e parasë 
publike” shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me 
Udhëzimin Administrativ për planin kontabël, po ashtu me planin kontabël 
të Thesarit janë përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse të shpenzimeve 
që OB duhet të aplikojnë.

Komuna ka paguar dhe regjistruar shpenzime në kategoritë ekonomike jo 
adekuate në vlerë prej 105,248€, si në vijim: 

• Nga kategoria ekonomike mallrat dhe shërbimet janë planifikuar dhe 
realizuar pagesa në vlerë 95,248€, prej të cilave 73,464€ ishin 
paguar për investime kapitale (Rregullimi infrastrukturës përcjellëse 
në QKMF, mirëmbajtja dhe rindërtimi i kanalizimit fekal dhe 
atmosferik, meremetimi i rrugëve me zhavor), ndërsa 21,784€ ishin 
paguar për subvencione (shpenzime të varrimit);

• Nga kategoria ekonomike investime kapitale janë planifikuar dhe 
realizuar pagesa në vlerë prej 10,000€ të cilat për nga natyra ishin 
mallra dhe shërbime (Mirëmbajtja e hapësirave publike parqeve dhe 
shesheve).

Këto kishin ndodhur për shkak të planifikimit jo të mirë buxhetor dhe 
mungesës së mjeteve në kategoritë ekonomike adekuate.

Ndikimi Pagesat e bëra nga kategoria jo-adekuate, ndikojnë në paraqitjen e 
shënimeve të gabuara në Pasqyrat Financiare të Komunës, dhe si të tilla 
japin informata jo të sakta për shfrytëzuesit e PFV-ve.

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të sigurojë që, janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të 
buxhetit apo të bëhet ridestinimi i mjeteve sipas kategorive ekonomike 
adekuate.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A4 - Mungesa e kontrolleve në përgatitjen e Draft Pasqyrave Financiare Vjetore

Gjetja Përgatitja e PFV-e duhet të bazohet sipas Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit të Sektorit Publik dhe Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit 
të bazuar në para të gatshme si dhe sipas Rregullores së MFTP nr.01/2017 
për Raportimin Vjetor Financiar të Organizatës buxhetore.

Komuna ka përgatitur dhe dërguar në Thesar PFV-të sipas afatit të 
paraparë deri me 30 janar. Megjithatë me rastin e rishikimit të PFV-e, nga 
ana e auditimit, janë vrejtur dhe korrigjuar në afatin e paraparë, disa çështje 
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të cilat i kemi rekomanduar Komunës për korigjim. 

Çështjet e identifikuara janë:
Te neni 14 - Raporti i ekzekutimit te buxhetit – te pjesa hyrja e parasë së 
gatshme te shtylla buxhetit fillestar, shënimi 8 të hyrat tatimore, Komuna ka 
prezantuar në PFV vlerën 355,314� ndërsa sipas ligjit të buxhetit ishte vlera 
465,314�;
Te neni 14 - Raporti i ekzekutimit të buxhetit – te pjesa hyrja e parasë së 
gatshme te shtylla buxhetit fillestar, shënimi 9 të hyrat jo tatimore, Komuna 
ka prezantuar në PFV vlerën 987,245�, ndërsa sipas ligjit të buxhetit ishte 
vlera 877,245�.
Me rekomandim të auditorëve, PFV janë korrigjuar në afatin e paraparë.

Kjo kishte ndodh për shkak të kontrolleve të brendshme jo të mjaftueshme 
dhe kujdesit të mangët të stafit përgjegjës në përgatitjen e PFV-ve.

Ndikimi Paraqitja jo e drejtë dhe e saktë e të dhënave në PFV, jep një pasqyrim jo 
të plotë për shfrytëzuesit e PFV-ve. Si pasojë, kjo mund të ndikojë edhe në 
marrjen e vendimeve të gabuara nga vetë Komuna apo palët tjera të 
interesit.

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të sigurojë që përmes personave përgjegjës, gjatë hartimit të 
pasqyrave për vitin 2022, ti kushtohet vëmendje që mos të kenë gabime 
kontabël dhe administrative dhe të gjithë zërat në pasqyrat financiare të 
jenë drejtë dhe të sakta.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.2   Pagat dhe mëditjet

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 12,882,500€, prej tyre ishin shpenzuar 12,881,047€. 
Numri i të punësuarve të planifikuar me buxhet ishte 1,992 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 
1,929. 

Çështja A5 - Anashkalimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ) 
gjatë rekrutimit
Gjetja Neni 17 i Ligjit Nr. 06/L – 114 Për zyrtarët publikë, paragrafi 4 përcakton se 

çdo institucion është i obliguar që të gjitha proceset, veprimet dhe 
procedurat lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzore t’i kryejë përmes 
Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ).

Numri i nëpunësve të rinjë në sektorin e arsimit për vitin 2021 ishte 141. 
Komuna për zhvillimin e procedurave të rekrutimit ka respektuar Ligjin për 
arsimin parauniversitar dhe Udhëzimin Administrativ 07/2017, ndërsa ka 
anashkaluar Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 
(SIMBNJ).

Kjo ka ndodhur shkaku i ndryshimeve që ndodhin shpesh në arsim sidomos 
zëvendësimeve për pushimet e lehonisë.

Ndikimi Kjo ndikon në menaxhimin jo të mirë të proceseve, veprimeve dhe 
proceduarve të regrutimit në nivel të institucionit.

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të sigurojë se proceset, veprimet dhe të gjitha procedurat 
lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzor kryhen përmes SIMBNJ, në 
pajtim me Ligjin për zyrtarët publik.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.3   Investimet kapitale

Buxheti final për investime kapitale ishte 8,080,078€, prej tyre ishin shpenzuar 5,640,364€. Ato 
kanë të bëjnë kryesisht me ndërtim dhe rregullim të infrastrukturës rrugore, ujësjellësit dhe 
kanalizimeve, ndërtim të shkollave dhe parqeve, shpronësime, blerje të pajisje dhe përmirësime 
të ndryshme të kapitalit. 

Çështja A6 - Vonesa në përfundimin e punëve të kontraktuara

Gjetja Rregulla dhe Udhëzuesi Operativ të Prokurimit Publik, pikat 61.6, 61.19 dhe 
61.20 përcaktojnë se: “Menaxherët e kontratës janë përgjegjës për 
menaxhimin e kontratës dhe duhet të sigurojnë se OE kryen kontratën në 
përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë. Secila kontratë 
publike ka të përcaktuar afatin kohor të implementimit.

Në dy raste, kemi evidentuar vonesa deri në 133 ditë. Vonesat kanë të 
bëjnë me projektet si në vijim:

• Kontrata "Asfaltimi i rrugëve në fshatin Majac" në vlerë 1,989€, e 
nënshkruar me datë 01.10.2021, vonesa deri 85 ditë; dhe 

• Kontrata “Ndërtimi I bulevardit dhe sheshit të qytetit në vlerë 
2,269,822€, e nënshkruar medateë 26.11.2019, vonesa deri 48 ditë.

Duhet theksuar se në asnjërin prej këtyre rasteve nuk kishte 
kërkesë/aprovim për zgjatjen e afatit për realizimin e kontratave.

Sipas zyrtarëve komunal, shkaku i vonesave në punë ishte pandemia 
COVID-19, megjithatë, vonesat janë reflektuar edhe nga mungesa e 
kontrolleve të brendshme.

Ndikimi Vonesat në kryerjen e projekteve ndikojnë në rritjen e obligimeve 
kontraktuese të cilat mund të kenë implikime buxhetore për buxhetin e vitit 
pasues. Kjo, po ashtu, ndikon në performancën dhe mos arritjen e 
objektivave të përcaktuara të Komunës.

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të siguroj që, përmes menaxherit të prokurimit, si dhe 
menaxherëve të kontratave, se realizimi i kontratave bëhet në përputhje me 
planin dinamik/afatin për kryerjen e punëve/furnizimeve dhe për vonesat e 
pa arsyetuara, të aplikohen masat e parapara në kontratë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

15

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



2.2.4   Pasuritë kapitale dhe jokapitale

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 96,577,318€, pasurive jokapitale është 
1,932,579�, si dhe e stoqeve 116,171�.

Çështja B4 - Regjistri jo i plotë i pasurisë dhe raportim jo i drejtë i vlerësimit të pasurisë

Gjetja Sipas të Rregullores 02/2013 për Menaxhimin e pasurisë financiare nenit 
6.3 - “Pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK ndërsa pasuria jo 
kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohet në sistemin e-pasuria; 

Lidhur me këtë kemi identifikuar mangësitë në vijim:

• Pagesa lidhur me memorandumin e bashkëpunimit për ndërtimin e 
qendrës së mjekësisë familjare, në vlerë 25,000€, nuk ishte 
regjistruar tek regjistri i pasurisë mbi 1000€;

• Në regjistrin e e-pasurisë në gjashtë⁵ raste, komuna nuk kishte 
regjistruar pasurinë në vlerë prej 33,348€;  

• Po ashtu komuna kishe shpalosur në PFV vlerën e përcaktuar nga 
komisioni i vlerësimit në departamentin e QKMF në vlerë 381,320€, 
derisa vlera e përgjithshme e regjistrit të e-pasurisë tek departamenti 
në fjalë në fund të vitit 2021 ishte 209,494€.

Mos regjistrimi i pasurisë në SIMFK dhe e-pasuri sipas zyrtarëve ka 
ndodhur si pasojë e mungesës së koordinimit në mes të departamenteve.

Ndikimi Regjistri jo i plotë i pasurive, rezulton me mangësi informatash për pasuritë 
dhe raportim jo të drejtë të tyre. Po ashtu, rrit rrezikun e humbjes dhe 
tjetërsimit të tyre.

Rekomandimi B4 Kryetari, duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë e komunës janë identifikuar 
dhe regjistruar saktë në regjistrat përkatës të pasurive komunale.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B5 - Dobësi në menaxhimin e pasurisë

Gjetja Sipas nenit 19.4.3 të rregullores MF– nr. 02/2013 – për Menaxhimin e 
pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore - Komisioni për 
Inventarizimin e Pasurive jo Financiare është përgjegjës për krahasimin e 
gjendjes të inventarizuar me gjendjen në regjistrat e pasurive jo financiare 
dhe identifikimin e pasurisë që nuk ka vlerë të bartur; nenit 3 i rregullores 
përcakton se  komisioni për Vlerësimin e Pasurisë jo Financiare - 
nënkupton Komisionin e formuar nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) në 
organizatën buxhetore me qëllim të vlerësimit të pasurive jo financiare; neni 
4.6 - Zyrtari Kryesor Administrativ themelon Komisionin për Vlerësim të 
Pasurisë jo Financiare. Po ashtu, sipas nenit 4.1 Zyrtari Kryesor 
Administrativ është përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave 
të brendshme për evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo 
financiare.
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Kryetari ka emëruar komisionin e inventarizimit i cili ka arritur të kryej 
inventarizimin e pasurisë jo financiare për vitin 2021. Mirëpo nuk ishte bërë 
krahasimi i gjendjes së inventarizuar me gjendjen në regjistrat e pasurive jo 
financiare, siç kërkohet me nenin 19.4.3 të Rregullores 02/2013 për 
menaxhimin e pasurive jo financiare dhe, rrjedhimisht, nuk dihet diferenca 
mes gjendjes së kontabilitetit dhe inventarizimit. 

Po ashtu, drejtori i QKMF-së kishte themeluar një komision për vlerësimin e 
e-pasurisë në QKMF krahas komisionit të vlerësimit i themeluar nga ZKA. 
Raporti i vlerësimit nuk ka paraqit vlerësimin sipas pozicioneve individuale 
të pasurisë së vlerësuar. Vlerat ishin vendosur në mënyrë komulative sipas 
reparteve të QKMF-së . 

Komuna nuk ka aprovuar rregulla dhe procedura të brendshme për ndarjen 
e drejt të detyrave për regjistrimin dhe raportimin e pasurive, evidencën dhe 
ruajtjen e pasurive, ngarkimin e pasurive tek personat përgjegjës që do të 
kujdeseshin për pasuritë e ngarkuara apo edhe procedurën e inventarizimit 
dhe krahasimit.

Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së njohurive nga ana komisionit mbi 
përgjegjësinë për harmonizimin e gjendjes së pasurisë pas realizimit të 
inventarizimit e pastaj edhe ngritjes se komisionit të vlerësimit nga ana e 
drejtorit te QKMF-së. 

Ndikimi Mungesa e rregullave të brendshme dhe mos krahasimi i rezultateve të 
inventarizimit me gjendjen e regjistrave të pasurive, pamundëson marrjen e 
sigurisë lidhur me saktësinë dhe plotësinë e regjistrave të pasurisë.

Rekomandimi B5 Kryetari, duhet siguruar se procesi i inventarizimit dhe vlerësimit të pasurive 
do të kryhet sipas kërkesave të Rregullores 02/2013 për menaxhimin e 
pasurive jo financiare në organizatat buxhetore, si dhe më pas, të bëhet 
krahasimi i rezultateve të inventarizimit me gjendjen kontabël të pasurive, 
duke i sqaruar të gjitha diferencat. Po ashtu, Kryetari duhet të siguroj që 
vlerësimin e pasurisë të realizoj vetëm komisioni i formuar nga ai dhe 
raportet të jenë të detajuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.5   Të arkëtueshmet

Komuna në PFV e vitit 2021 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 4,348,898€. Pjesa 
më e madhe i takon tatimit në pronë në vlerë 3,367,081€ apo rreth 77%, qiraja komunale në vlerë 
966,181€ apo rreth 22% dhe të tjera në vlerë 15,636€.

Çështja B6 - Dobësi në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme

Gjetja Sipas nenit 26 të Ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 06-L 005, 
Komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë 
autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të 
papaguara që kalojnë shumën e dhjetë (10) eurove dhe neni 27 Nëse një 
tatimpagues apo debitor nuk ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse 
ka të këtillë, ose detyrimet tatimore të papaguara, në përputhje me afatet e 
përcaktuara, komuna nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda dhjetë 
(10) ditëve pune pas ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e plotë 
të detyrimeve tatimore të papaguara, jo më vonë se dhjetë (10) ditë 
kalendarike pas ditës që njoftimi përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar 
nga debitori.
Arkëtimi i të hyrave tjera duhet të bëhet sipas afateve kohore të përcaktuara 
në faturë për secilin lloj të të hyrave.

Komuna nuk kishte menaxhim efektiv në mbledhjen e të arkëtueshmeve 
pasi që vazhdon rritja e tyre nëpër vite. Në krahasim me vitin paraprak rritja 
ishte rreth 181,708€ për tatimin në pronë dhe qiratë komunale. 

Komuna kishte marr vendim për shkëputjen e kontratave me qiramarrësit, 
të cilët nuk kanë kryer obligimin e qirasë ndaj komunës. Në vendim 
parashihet nëse qiramarrësit nuk kryejnë pagesën e borgjit në afatin prej 10 
ditësh nga dita e marrjes së vendimit, realizimi i borgjit do të bëhet me 
procedurë përmbaruese/gjyqësore, mirëpo komuna nuk kishte ndërmarr 
masat e parapara sipas vendimit për inkasimin e borgjeve të mbetura që 
nga viti 2017.

Dobësitë e identifikuara lidhur me llogaritë e arkëtueshme janë për shkak të 
kontrolleve të brendshme jo efikase në menaxhimin përkatësisht arkëtimin 
e tyre.

Ndikimi Mos arkëtimi në kohë i të hyrave të ngarkuara ndikon në nivelin e fondeve 
të mbledhura për buxhetin komunal dhe reflekton negativisht në financimin 
dhe realizimin e projekteve nga të hyrat vetanake.

Rekomandimi B6 Kryetari të sigurojë përmirësimin e procesit të menaxhimit të llogarive të 
arkëtueshme në mënyrë të rritjes së efikasitetit në arkëtimin e llogarive të 
arkëtueshme, duke mos përjashtuar edhe masat juridike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Buxheti final ishte më i lartë se buxheti fillestar për 1,238,884€. Kjo rritje është rezultat i pranimit 
të buxhetit nga donacionet, të hyrave të bartura nga viti paraprak, rishikimit të buxhetit dhe 
vendimeve të qeverisë. Në vitin 2021 komuna ka shpenzuar 89% të buxhetit final, me një rënie 
prej 0.3% në krahasim me vitin 2020. 

Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë:

3   Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin 
e buxhetit
Në këtë kapitull kemi prezantuar një informacion të përmbledhur për burimet e fondeve buxhetore, 
shpenzimin e fondeve dhe të hyrave të mbledhura, sipas kategorive ekonomike. Kjo është 
ilustruar përmes tabelave dhe grafikëve të mëposhtëm:

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final⁶

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Burimet e fondeve 23,853,655 25,092,539 22,218,657 24,798,321 23,612,094

Grante Qeveritare – Buxheti 21,385,798 21,681,242 20,767,918 20,457,169 19,751,426

Financimi përmes huamarrjes 0 75,875 75,565 185,183 41,774

Financimi përmes huamarrjes 
– klauzola e investimeve 1,125,298 1,125,298 0 2,616,508 2,411,286

Të bartura nga viti i kaluar 0 669,619 458,564 639,185 426,914

Të hyrat vetanake 1,342,559 1,342,559 868,016 719,769 751,272

Donacionet vendore 0 197,424 48,594 110,577 29,550

Donacionet e jashtme 0 522 0 69,930 199,872
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 23,853,655 25,092,539 22,218,657 24,798,321 23,612,094

Pagat dhe mëditjet 12,550,000 12,882,500 12,881,047 12,183,282 11,851,579

Mallrat dhe shërbimet 2,533,578 2,812,107 2,583,473 2,228,095 1,892,718

Komunalitë 420,000 420,000 410,040 326,745 395,150

Subvencionet dhe transferet 750,050 897,854 703,733 1,122,703 566,758

Investimet Kapitale 7,219,096 8,080,078 5,640,364 8,937,496 8,905,889

Rezervat 380,930 0 0 0 0

Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 

• Buxheti final për paga dhe mëditje në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për  332,500� si 
rezultat i vendimit të qeverisë në shumë 256,386�, po ashtu, me vendim të qeverisë kishte 
zvogëlim për 1,454�.

• Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte rritur për 278,529� si rezultat i rishikimit në vlerë 
14,940�, të hyrave të bartura nga viti i kaluar 256,387� dhe granteve të përcaktuara të donatorëve 
7,202�.

• Buxheti final për subvencione dhe transfere në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 
147,804�, si rezultat i vendimit të qeverisë në shumë 27,700 dhe granteve të përcaktuara të 
donatorëve 120,104�.

• Buxheti final për investime kapitale në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 860,982� si 
rezultat i të hyrave të batuara nga viti i kaluar në vlerë 413,233�, granteve të përcaktuara të 
donatorëve 70,639�, rishikimit të buxhetit 16,180�, vendimit të kuvendit komunal 380,930� dhe 
një zvogëlimi prej 20,000� me vendim të qeverisë.

• Buxheti final për rezerva në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar 380,930�, mjete të cilat 
ishin transferuar në investime kapitale me vendim të kuvendit komunal.
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Të hyrat e realizuara nga Komuna e Podujevës në 2021 ishin në vlerë 1,427,378€€. Ato kanë të 
bëjnë me të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat 
nga veprimtaritë biznesore, të hyrat nga qiraja, participimet etj. Përveç të hyrave vetanake, 
komuna ka pranuar edhe të hyra indirekte të cilat grumbullohen nga niveli qendror në vlerë prej 
264,548€ (gjobat në trafik 236,722€, të hyrat nga gjykata në vlerë prej 23,040€ dhe të hyrat nga 
agjencioni pyjeve 4,786�.

Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Pranimet

2020
Pranimet

2019
Pranimet

Totali i të hyrave 1,342,559 1,342,559 1,427,378 936,982 1,204,633

Të hyrat tatimore 877,245 877,245 685,098 345,801 441,455

Të hyrat jo tatimore 465,314 465,314 739,571 591,181 763,178

Të hyrat tjera 0 0 2,709
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
konkluzion

Kryetari të sigurohet se blerja e 
shërbimeve apo produkteve të bëhet 
sipas procedurave adekuate të prokurimit. 
Në rastet kur financimi është nga 
donatorët të definohet me marrëveshje të 
financimit/grantit se çfarë procedura të 
prokurimit parashikohen të  zhvillohen. 

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

2. Të hyrat Kryetari duhet të siguroj arritjen e 
verifikimit të 20% të pronave të 
paluajtshme në mënyrë që ndryshimet 
eventuale të pronave të integrohen në 
bazën e të dhënave për të reflektuar 
detyrimin e saktë tatimor. Përmirësimi në 
mbledhjen e të hyrave nga ky burim do të 
ndikoj drejtpërdrejt në realizimin e 
projekteve që kanë efekt në rritjen e 
cilësisë së shërbimeve për qytetarët e 
komunës. 

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020  ka rezultuar me 14 rekomandime. Komuna  kishte 
përgatitur Planin e Veprimit ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. Deri në 
fund të auditimit tonë për vitin 2021, tetë (8) rekomandime janë zbatuar; gjashtë (6) nuk janë 
zbatuar, siç është paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të 
rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën e rekomandimeve nr. 4.

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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3. Pagat dhe 
mëditjet

Kryetari duhet të sigurojë se janë ndjekur 
të gjitha procedurat dhe hapat e 
prokurimit në angazhimin e kontraktorëve 
individual për shërbime të veçanta duke u 
kujdesur që personeli i angazhuar do të 
jetë në gjendje të përmbushin detyrat e 
kërkuara. Po ashtu, menaxhmenti duhet 
të përkujdeset që angazhimet për pozitat 
e rregullta të zhvillohen përmes procesit 
të rregullt të rekrutimit.

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

4. Subvencionet 
dhe transferet

Kryetari duhet të sigurojë që përzgjedhja 
e përfituesve nga komisionet bëhet vetëm 
pasi të jenë plotësuar kërkesat e 
përcaktuara me thirrjen për aplikim. Po 
ashtu, gjatë vendosjes së kritereve në 
ftesa publike të qartësohet saktësisht se 
nga cili institucion relevant dhe i 
besueshëm plotësohen kriteret e 
kërkuara.

Nuk ka filluar 
implementimi i 
rekomandimit.

Nuk ka filluar zbatimi

5. Subvencionet 
dhe transferet

Kryetari duhet të sigurojë se është 
deleguar përgjegjësia te zyrtarët 
kompetent për përgatitjen e plani vjetor të 
financimit të OJQ-ve, dhe të njëjtin ta 
dërgojnë në zyrën e Kryeministrit.  

Komuna nuk 
kishte pregaditur 
dhe dorezuar 
planin për 
subvencionim te 
OJQ në zyrën e 
kryeministrit.

Nuk ka filluar zbatimi

6. Investimet 
kapitale

Kryetari duhet të sigurohet që njësitë 
kërkuese bëjnë hartimin e specifikimeve 
teknike sipas kërkesave ligjore dhe 
nevojave të komunës duke përcaktuar 
standardin e cilësisë së punës apo 
furnizimit dhe zyra e prokurimi të forcoj 
kontrollet e tyre duke mos lejuar që dosja 
e tenderit të publikohet me pozicione jo të 
qarta. 

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

7. Investimet 
kapitale

Kryetari të sigurohet që çdo herë kur 
paguhen avanse të respektohen kufizimet 
ligjore të përcaktuara me ligjin e buxhetit. 

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

8. Investimet 
kapitale

Kryetari duhet të sigurohet përmes 
menaxherëve të kontratës se po 
respektohen kushtet e kontratës kur 
porositen shërbime apo punë të 
nevojshme. Po ashtu, të mos lejohet 
tejkalimi i sasive të parashikuara përtej 
limiteve të lejuara për kontratat kornizë.

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

9. Investimet 
kapitale

Kryetari duhet të sigurojë respektimin e 
rregullave të prokurimit, në lidhje me 
menaxhimin e kontratave. Gjithashtu 
edhe menaxheri i kontratës duhet të 
veprojë në bazë të kompetencave me 
qëllim të respektimit të rregullave dhe 
mos tejkalimit të kompetencave dhe sa 
herë që paraqitet nevoja për ndryshime të 
kontratës të bëj kërkesë për aprovim të 
ndryshimeve duke arsyetuar kërkesën për 
ndryshim.

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar
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10. Investimet 
kapitale

Kryetari duhet të forcojë kontrollet në 
procesin e menaxhimit të kontratave për 
tu siguruar se pagesat do të realizohen 
vetëm pas ofrimit të dëshmive të 
mjaftueshme për kryerjen e 
punëve/shërbimeve të kontraktuara në 
përputhje me kushtet.

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

11. Pasuritë Kryetari duhet të sigurohet se sistemi e-
Pasuria përdoret nga zyrtari i pasurisë 
dhe se aplikohet norma e zhvlerësimit. Të 
gjitha pasuritë mbi dhe nën 1,000€ duhet 
të regjistrohen në sistemet përkatëse në 
mënyrë që të ulet rreziku i keqpërdorimit 
apo humbjes së pasurisë. Po ashtu, 
Kryetari në bashkëpunim me MF, të 
sigurohet se për pasuritë e shitura apo të 
dhuruara merren veprimet e nevojshme 
që ato fshihen nga regjistrat e pasurive.

Komuna edhe 
ketë vit nuk ka 
regjistruar të 
gjitha pasuritë e 
blera 
përvetësuara.

Nuk ka filluar zbatimi

12. Pasuritë Kryetari duhet të siguroj se bëhet 
krahasimi i raporteve të inventarizimit me 
regjistrat e pasurisë si dhe të azhurnohen 
regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të 
regjistrimeve të fundit. Gjithashtu të 
siguroj se është duke u respektuar 
rregullorja për pasuritë financiare dhe jo 
financiare. 

Komuna nuk ka 
bërë hartimin e 
rregulloreve të 
brendshme dhe 
nuk është duke 
bërë regjistrimin 
e pasurive drejt 
në regjistër.

Nuk ka filluar zbatimi

13. Llogaritë e 
arkëtueshme

Kryetari, duhet të siguroj që po 
shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha 
opsionet e mundshme, duke vendosur 
politika dhe rregullore me qëllim të rritjes 
së efikasitetit në mbledhjen e borxheve. 
Po ashtu, duhet shqyrtuar gjitha masat në 
pajtim me ligjin, ndaj operatorëve të cilët 
nuk i përmbushin obligimet.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme.

Nuk ka filluar zbatimi

14. Obligimet e 
papaguara

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat 
paguhen brenda afatit ligjor dhe punët 
apo furnizimet të bëhet vetëm atëherë kur 
komuna paraprakisht i siguron fondet apo 
ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme 
për pagesë.

Nuk ka filluar 
zbatimi i 
rekomandimeve.

Nuk ka filluar zbatimi
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Zukë  Zuka, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Shehrije Shala, Drejtore e Auditimit

Fanol Hodolli, Udhëheqës i ekipit

Arian Zenelaj, Anëtar i ekipit

Sabile Muli, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa  
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të 
fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit 
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që 
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë 
nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)
Forma e opinionit

Opinioni i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-
deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë 
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-
deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh 
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë 
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur 
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë 
keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat financiare 
janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme financiare.

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të 
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të 
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare⁷ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, 
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të 
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një 
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet⁸, duke rezultuar me 
konkluzion mbi pajtueshmërinë.
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Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në 
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime 
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme 
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-
deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinioni i modifikuar mund të jetë:

-          I kualifikuar,

-          I kundërt, ose

-          Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar 
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për 
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të 
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinion i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar 
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur 
për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-
pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në 
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë 
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë 
ato që, sipas gjykimit të auditorit::

a)   Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;

b)  Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të 
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose

c)  Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat 
financiare.
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Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të 
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë vëmendjen e përdoruesve në një çështje të 
paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe thelbësore 
që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se 
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë 
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i 
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi i theksimit të çështjes duhet:

·     të përfshihet menjëherë pas opinionit;

·     të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm;

·    të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në 
ç’pjesë të pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e 
përshkruajnë plotësisht çështjen; dhe

·    të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të 
theksuar. 

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë një çështje, përveç atyre që janë 
paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e 
rëndësishme për përdoruesit në mënyrë që të kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo 
raportin e auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të 
përpilohet një paragraf me titullin "Çështje të tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky 
paragraf duhet të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të 
çështjes. 
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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante në sektorin publik

² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar

³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

⁴ Ndricimi publik, 4,375.39€; Mirëmbajtja e objekteve shkollore, 6,000€; Meremetimi i rrugëve lokale, 325.06€;  
Furnizime mjeksore, 27,412�

⁵ Furnizim per zyre, 680,40�;  Paisje tjera, 990�,  Paisje tjera, 514,45�,  Blerje e kompresor, 4,875 €,  Paisje tjera, 
2,730 €,  Furnizim e paisje per zjarrfiks, 4,550 €,  Furnizim per zyre, 1,333�,  Paisje speciale mjeksore, 8,000 €, 
 Paisje speciale mjeksore, 10,000 €, Paisje tjera, 175,00 €. 

⁶ Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave

⁷ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit 

⁸ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira. 
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