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PROCESVERBAL 

  

Nga seanca e dytë  të rregullt e KK-ës të mbajtur më 27.02.2019, me fillim në ora 10:00  

 

Rendi i ditës: 

 
1. Shqyrtimi dhe aprovimi i rendit të ditës 
2. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar e KK-së 
3. Raporti vjetori i punës së  kryetarit 
4. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozim vendimit për rritjen e buxhetit nga HVR dhe shpërndarja e 

tyre në programet buxhetore dhe kategoritë ekonomike të shpenzimeve 
5. Prezantimi i raportit përfundimtar financiar i kryetarit për vitin 2018 
6. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozim vendimit për transferimin e buxhetit nga HVR-ja nga viti 

2018 në vitin  2019 në programet buxhetore dhe kategoritë ekonomike të shpenzimeve 
7. Shqyrtimi dhe aprovimi i Draft e planit e programit të strehimit trevjeçar 
8. Raporti i Komitetit për Siguri  
9. Të ndryshme.                          

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës 

Predrag Grbic: Të nderuari kryetar e komunës, zëvendësit e kryetarit, këshilltar,drejtoret e 

drejtorive, përfaqësuesi i OSBE-ës dhe të gjithë të tjerë të pranishëm. Mirëdita dhe mirë se vini 

në seancën  e tetë të rregullt të  K.K. Shtërpcë. Në seancën e sotme janë të pranishëm  të gjithë 

15 këshilltarë, që  do të thotë se kemi kuorum dhe mund të fillojmë me punë. A lajmërohet edhe 

dikush për fjalë. Nëse nuk lajmërohet askush,vë në votim pik e rendit të ditës. 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua rendin e ditës 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluare KK Shtërpce 

Predrag Grbic: A ka dikush vërejtje në  procesverbalin?  

 

Rifat Rustemi: Sa për procesverbal në seancën e kaluar unë nuk kam marr pjesë, por kam diçka 

me thonë për arsye që ka gabime teknike ose është gabim në përkthim, shkruan që data është 

30.11.2018 deri sa është 30 janar 2019,ky është gabim teknik ndoshta , edhe të fjala juve 



përshëndesë shkruan që kanë qenë të gjithë 15 këshilltar unë nuk kam qenë prezent , duhet me 

bërë përmasim  

Predrag Grbic: Ky është një gabim teknik, unë jam i sigurt se në seancën e fundit kam thënë se janë 

të pranishëm 14 këshilltarë dhe gabimet do të korrigjohet. A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, 

vë në votim këtë pik.. 

 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua rendin e ditës 

3.  Raporti vjetori i punës së  kryetarit 

 

Rifat Rustemi: Në faqen e par është një gabim teknik i cili përsëritet shpesh, shkruan raporti 

gjashtëmujor i kryetarit për vitin 2018, ky është gabim teknik, duhet me pas kujdes  në të 

ardhmen. Në faqen 2 thuhet për përudh janar dhjetor 2018 zyra për informim ka përmirësuar e 

ndjeshëm  punën e saj, nuk po lexoj krejt, mirë, por në përgjegjësi i kam fjalë të mira për këtë, 

dua më thonë që është përmirësuar faqja bukur shumë. Mirë por prapë ka problem, për seancën e 

tetë lajmërim  nuk u bërë më kohë edhe nuk është si po thuhet që për çdo dit përtërihet faqja 

duhet më bërë më shumë. Tjetra është  faqja 9 Planifikimi, Rindërtimi, Urbanizmi dhe Mbrojtja e 

Mjedisit, vendosja e ndriçimit publik për projekte, por shumica janë në komunën e Shtërpcës 

edhe shumica janë projektet që po përsëriten. Kemi për shembull asfaltimi rrugës së kryesore në 

Shtërpcë , rruga nga qendra e Shtërpcës deri ne f. Brezovicë, na jemi dëshmitar që edhe në 

qeverisje  e kaluar edhe në këtë qeverisje, kjo rrugë është  punuar disa here, është gruar asfalti, 

është shtruar dhe përsëri është prishur asfalti është shtrirë kanalizimi, është vendosur ndriçimi 

komplet, ajo është në rregull, por nëse e krahasojmë më fshatrat të tjera, ka fshatra që ende nuk 

kanë ndriçim publik, nuk kanë infrastrukturë  rrugore, asfalt,  nuk ka kanalizim, ujësjellës, edhe 

më duket që shumë investohet në të njëjtat rrugë, është mirë me bërë një reciprocitet, në këtë 

drejtim. Tjetra është të faqja 18, kur flitet për punësimin e punëtorëve në pylltari, me 

memorandumin, me marrëveshje që ka pasur më Ministri, këtu po thuhet që edhe 8 punëtor 

duhet të punësohen,  nuk e di ku është problemi, bukur moti është nënshkruar ky memorandumi, 

nëse ka mundësi një sqarim. Edhe faqja 13. zyra për komunitete dhe kthim, këtu raportohet për 

shumë gjera, por prapë nuk raportohet për ato që kam kërkuar unë në kuvend këtu, për një listë 

për material ndërtimor, kush ka përfituar edhe pse nuk raportojnë  në kuvend.  Rregullorja 

administrative që kam unë këtu përpara, nr. 2/2010, për zyrën për komunitet dhe kthim shpjegon 

çart, se zyra për komunitete duhet të raporton kryetarit dhe kuvendit për punën e saj, deri sa në 

raportin e kryetarit nuk ekziston. Edhe të drejtoria e shëndetësisë kam diçka, shpesh here kur 

kam kërkuar listën e personelit të shëndetësisë së spitalit, nuk mu ka siguruar deti tani, ka vite që 

kërkoj ato, ju  keni shkruar se për qasje në dokumente zyrtare kanë marr përgjigje në afatin 

ligjor, atëherë po bien në kundërshtim, sepse unë si përfaqësuesi i popullit nuk kam mundur ta 

siguroj atë listën. Drejtori ka thonë , se nuk është përgjegjësia e tij, pro përgjegjësia është 

kryetarit  dhe konkurset janë në nivelin qendror.  Në raport ku shkruan detyrat e drejtorisë së 

shëndetësisë, shkruan  se  ajo është përgjegjëse edhe për shëndetësi sekondare edhe spital, nëse 



mundet më mu dhënë një sqarim lidhur me këtë edhe nëse është ajo lista sekrete , tregoni se 

është sekrete  nuk bon me publiku, unë nuk besoj që është sekrete, sepse të gjithë na që punojmë 

jemi njerëz publik edhe duhet më dit qytetaret kush punon, sepse më paga me krejt kemi publike, 

mendoj se nuk është mirë më mbajt sekret.   

Predrag Grbic: Ato që  shkruan se është raporti gjashtëmujor, ajo është përsëri një gabim, versioni serbe 

thotë se është raporti vjetor, ne do të shohim se gjëra të tilla nuk ndodhin. Sa i përket gjërave të tjera, 

drejtori i Zhvillimit Ekonomik mungon.  

Dimitrije Racicevic: Sa për projektet, do të jepja një sqarim. Është përmendur LED ndriçimi dhe unë 

mund të them se e gjithë komuna është e mbuluar me  LED teknologji dhe nëse diku ka lëshime  ato  

siguritë do të zgjidhmi në këtë vit. Ajo lidhur me projekte dhe reciprocitet që ju keni përmendur Komuna 

e Shtërpcës ka buxhetin e saj, ju jeni të njoftuar  me buxhetin, ishte projekti rregullimi i infrastrukturës 

dhe ai financohet nga buxheti i komunës, dhe të gjitha projektet e tjera të cilat  janë përmendur  

financohen nga disa ministri. Ne, si Drejtoria , dërgojmë kërkesa, përgatitim projekte, aplikojmë, dhe  

ministri dhe organizata të huaja, e caktojnë të cilat projekte do të na miratojnë. Ato projekte që janë 

realizuar janë u miratuar dhe u përzgjedhur  nga ministritë dhe organizatat e huaja që financojnë  këto 

projekte. Ne mundohemi  si komunë që  të respektojmë këtë reciprocitet dhe për të realizuar projektet 

si ne pjesë ku jeton komuniteti shqiptar ashtu edhe serbe. 

Ivica Tanasijevic: Vetëm një sqarim rreth punësimit të punëtorëve në njësi pyjore. Fakti është se ka 

nevojë për të punësuar punëtorë të rinj për shkak të territorit të madh, por është gjithashtu  fakti se një 

pjesë e madhe e territorit nën pyjet e  mbulon parku Kombëtar, i cili nuk është nën juridiksionin tonë. 

Ata punësojnë përkohësisht rojet e pyjeve, me kontratë pune 6 mujore. Kanë thënë  se do të hapnin një 

njësi të Parkut Kombëtar në Shtërpcë, ku do të punësojnë rojet e pyjeve të cilit kishin  mbuluar atë pjesë 

të territorit të Parkut Kombëtar. Aktualisht, njësitë e pyjeve është duke punuar në atë që  mundet,  ne 

jemi në kontakt me Parkun Kombëtar dhe kemi dërguar disa herë kërkon që ata të hapur ngritjen në, 

sepse kemi  të vërtetë një nevojë për kë të. 

Rifat Rustemi: Desha me u ndërlidh me përgjigjen e drejtorit , nëse kam kuptuar unë drejt, ka thënë që 

projektet që i financon ministria , vet ministri i zgjedh cilat projektet do të përzgjidhen , unë së pari nuk 

besoj se ministria i financon , dhe që ajo ka një bashkëpunimin me komunën edhe kryetarin, edhe 

kryetari pa kërkuar nga ministria ajo nuk i jep vet , ajo e shpëren vlerën sa mundet më ndihmua 

komunën e Shtërpcës, në këtë rast , edhe për problemet e Shtërpcës më mirë e din kryetari edhe 

ekzekutivi, së  sa e din ministri atje në Qeveri e republikës së Kosovës, nuk besoj se qëndron ajo .  Edhe 

një pyetje për ju kryesuesi , pasi zyra për komunitete nuk raporton, nuk janë përgjegjës edhe nuk japin 

raporte , a ka marr pjesë nganjëherë dikush prej zyrës për komunitete edhe kthim dhe a ka raportuar 

nganjëherë në Komitet për Komunitete , që  ka obligim më marr pjesë çdo here, se paku duhet 

nganjëherë më raportua në Komitet për Komunitete.  

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik.. 

 

Konstatoj se me 14 vota për   kemi aprovua këtë pikë , 1 këshilltar ka abstenuar 



 

 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozim vendimit për rritjen e buxhetit nga HVR dhe shpërndarja 
e tyre në programet buxhetore dhe kategoritë ekonomike të shpenzimeve 

 

Danijel Vuksanovic: Plani për të hyrat vetanake në vitin 2018 ishte 303,228 €, kemi tejkaluar këtë shumë 

dhe kemi 110% të grumbulluara  të hyrat vetanake. Ne këtë shumë kemi dedikuar për projektet kapitale, 

ajo  është sanimi dhe rindërtimi i infrastrukturës ekzistuese. 

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik. 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

 

5. Prezantimi i raportit përfundimtar financiar i kryetarit për vitin 2018 
 

Danijel Vuksanović: Duke miratuar projekt-vendimin e mëparshëm kemi rritur buxhetin në kategorinë e 

projekteve të kapitale. Ne në tremujorin të fundit  kemi  marrë një raport nga sistemi që kemi pasur 

kursime në kategorinë e pagave në vlerë totale  8.943,62 €, ku buxheti ka qenë  3.901.461 €. Ne kemi 

rritur shumën për  29,537.40€ për projektet kapitale, në mënyrë që buxheti ynë për vitin 2018 të jetë 

3,939,998.79 €. Përqindja e shpenzimeve buxhetore është 93.10% dhe prandaj ne jemi kandidatë 

potencialë për donacion, sepse kemi planifikuar mirë buxhetin.  

Rifat Rustemi:  Sa i përket raportit kam qenë jashtë vendit dhe nuk kam mundur me analizua mirë. Kam 

vetëm një kërkesë, qe qet faqen e fundit, sepse është shumë pak e lexueshme,  është shumë dobët 

printime , nëse ka mundësi që herëve të  tjera printohet mirë më u vërejt , ose me u rit  në printer , 

sepse këtu dhe më mikroskop është problem me lexua. Kam qetë kërkesë. 

Predrag Grbic: Unë nuk mendoj se kjo nuk është problem, qëato  faqet e fundit mund të bëhen në një 

format më të madh. 

Radojka Repinovic: Ky raport tregon në detaje të gjitha 16 programet buxhetore dhe brenda 

programeve të buxhetit në detajet janë paraqitur 5 kategori të shpenzimeve. Të gjitha janë klasifikuar 

sipas kategorive ekonomike dhe përfaqësojnë totalin e tyre gjatë kësaj periudhe. Nga  raporti i paraqitur 

shihet se mjete janë shpenzuar në përputhje me ndarjet buxhetore dhe se po punohet  në ruajtjen  e  

disciplines  financiare në periudhën e ardhshme. 

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik.. 

 

Konstatoj se me 13vota për   kemi aprovua këtë pikë , 2 këshilltar kanë abstenuar 



6. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozim vendimit për transferimin e buxhetit nga HVR-ja nga 
viti 2018 në vitin  2019 në programet buxhetore dhe kategoritë ekonomike të 

shpenzimeve 

 

Danijel Vuksanovic: Propozimi për transferimin e buxhetit arrin në 252.428,78 €. Tabela tregon se ku 

dhe sa buxhet është transferuar, siç mund ta shihni vetë. Ne jemi të detyruar të miratojmë këtë 

propozim për një vendim për transferimin e këtyre fondeve të pashpenzuara në vitin 2019. 

Rifat Rustemi:Një pyetje për drejtorin , dmth të shërbimi i shëndetësisë,  për punë sociale janë 

parashikuar me u destinua 1,941.20€, këto janë edhe qiraja, po paguhet ende , cilat obligime janë këto a 

jon shërbime për shëndetësi,  a paguhet qiraja nga mallra dhe shërbime, a ndoshta është  një kategori 

veçanet.  

Danijel Vuksanović: Ata paguhen për mallra dhe shërbime. Ky përvetësim është se kanë shpërndarë 

mënyrën buxheti është planifikuar, se fondet se Departamenti nuk ka shpenzuar gjatë vitit 2018, dhe 

këto fonde janë transferuar në të njëjtën klasë në të njëjtën kategori në 2019. 

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik. 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

7. Shqyrtimi dhe aprovimi i Draft e planit e programit të strehimit trevjeçar 
 

 

Biljana Boskocevićc: Bazuar në ligjin për financimin e programeve të veçanta Komuna e Shtërpcës ka 

formuar një komision për të hartuar një program tre-vjeçar banimi, në  i përbërë nga 6 anëtarë të 

komisionit në të cilin unë jam kryetare, unë jam në të vërtetë një koordinator i këtij grupi. Ka pasur 

njerëz të pranishëm nga fusha të ndryshme të Financave, Shëndetësisë, Drejtoria për i Çështje Sociale, 

gjithashtu edhe na nga urbanizmi të cilit kemi qenë më të përgjegjësi për hartimin e këtij draftit 

Komisioni përfundimisht ka hartuar një program strehimi tre vjeçar. Ky projekt u realizua me ndihmën e 

projektit "Strehim për të gjithë" në kuadër e projektit  për promovimin e një shoqërie demokratike, të 

financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Ministria Daneze e Punëve të Jashtme 

dhe në fund  ky projekti është implementuar nga OJQ "Devoloping Together". Me këtë program, ne kemi 

krijuar rend në trajtimin e çështjeve të strehimit, duke siguruar banesa  me qira me qira jo-fitimprurëse, 

për kategorinë e popullsisë që nuk kanë fuqinë ekonomike për të paguar qiranë në tregun e lirë. Në fund 

e kemi bërë rezyme si  programi do të realizohet gjatë 3 vitet e ardhshme, analizon dhe objektivat e 

çështjeve të strehimit tre-vjeçare të cilat në  kemi vendosur. Nëse ndonjëri nga ju dëshiron të më pyesë 

diçka , unë jam këtu për t'u përgjigjur. 

Rifat Rustemi:  Unë e përgëzoj anëtaret e këtij grupit e punës i cili ka përpiluar këtë draft . Kam pa që 

është bërë më e mirë që është e  mundshme mirë, por, kam dashur ta praqes një pyetje, cili komision do 

të jetë përzgjedhësi për këto raste , kush do të jetë përgjegjës për këto familje edhe a do të respektohen 

kriteret.  A janë ndërtuar këto objektet për rastet sociale. 



Ivica Tanasijevic: Ky komision ka punuar vetëm në hartimin e këtij draftit, dhe më vonë do të formojë 

një komision që do të bën ë vlerësime shtesë me ligjet në fuqi dhe me këto udhëzime. Pra, do të 

formohet një komision tjetër për ndarjen e banesave. 

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik. 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

 

8. Raporti i Komitetit për Siguri 

Predrag Grbic: A lajmërohet edhe dikush për fjalë. Pasi jo, vë në votim këtë pik. 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

9. Të ndryshme 

Predrag Grbiç: Mars është muaji kur ne jemi të detyruar të dorëzojmë raportet tona në Agjenci kundër 

ryshfetit dhe korrupsionit. Ju mund nga 2 mars, kur ne do të dimë se si do të duket forma për këtë vit,  

të shkoni të  zyrtari në zyrë për të marrë këto raporte, për të mbushur ato dhe  të sjellni  ata këtu të ne, 

deri më 20 mars. në mënyrë që ne ato raportet të dergojm në Agjenci. Jeni përgjegjës për këtë proces, 

sepse ka gjoba për mosrespektimin e këtij, dhe dënimet janë shumë serioze. Gjë tjetër që duhet të them 

është kërkesat që i dërgohen Kuvendit të Komunës. Kërkesat për shqyrtim janë  dërguan në Kuvend, 

megjithëse Kuvendi nuk ishte përgjegjës për shqyrtimin e këtyre  kërkesave të caktuara. Mund të ketë 

konfuzion të qytetarët, ky  është mendimi im. Në të kaluarën, para planit të Ahtisarit, funksionin e 

Kryetarit  të komunës dhe Kuvendit ka kryer  një person, megjithatë, tani ka  zyra e  Kryetarit dhe zyra e 

Kuvendit. Siç e dini, ekzistojnë pushteti të  legjislativ dhe ekzekutiv, dhe brenda pushtetit ekzekutivit 

ekzistojnë drejtori  të caktuara. Deri tani kemi praktikuar se çdo kërkesë e cila është  dërgua në Kuvend  

dhe nuk u kan për  Kuvend, por në një drejtori  të veçantë, që kjo drejtoria njoftohet me kërkesën që 

qytetarët kanë dërguar Kuvendit  dhe kjo nuk është për Kuvendin, por për shembull,  për  Drejtori e  

Financave, dhe  ata do ta shqyrtojnë atë kërkesë dhe nëse kjo kërkesë është për të zgjidhur atëherë 

është e nevojshme që Drejtoria lajmërohet  Kuvendit me një propozim  vendim. Kam shumë kërkesa 

këtu dhe të gjithë do të njoftohen nga drejtorit të cilat janë  përgjegjëse për këtë çështje. Nëse ato e i 

përmbushni kërkesat ligjore për hartimin e propozim vendim për  të jenë pika e rendit të ditës në 

Kuvend, atëherë ai  propozim do të gjendet në  Kuvendit për shqyrtim. Të gjithë qytetarët të cilët kanë 

paraqitur kërkesa do të marrin përgjigje nga drejtori kompetente. Unë shpresoj se qytetarët do të 

kuptohet këto dhe  në të ardhmen, kur dërgojnë kërkesat e tyre, ato do të drejtojnë  drejtorisë që është 

me të vërtetë përgjegjëse për këtë. 

Rifat Rustemi: Desha me u ndërlidh me fjalimin e juaj, sa i përket informimit unë e di se qytetaret nuk 

janë njoftuar shumë, për ata po flas,  është mirë se në ueb faqen e komunës  publikohen, sepse ka 

shumë ligje dhe ka shumë udhëzime, ka gjithçka që është problem edhe për juristë që të sqaruar  disa 

gjëra , sa kanë drejt sa nuk kanë . Por është mirë që në momentin kur qytetari e dorëzon një kërkesë 

kuvendit , të  informohet menjëherë që  është gabim edhe më drejtuar  kujna duhet të dërgoj, për me 



pas më letë .Sa për e pikën të ndryshme , është një problem e qenve endacak , ai problemi është 

diskutuar në kuvend edhe në këshill për siguri në bashkësi , edhe ka qenë edhe kampanja në nivelin 

qendror , mirë por që 10 vite bisedohet për këtë problem edhe më duket që nuk është zvogëluar as për 

10% ky problemi , problemi kryesor është  e nxënëseve që shkojnë në shkollë në klasat të ultë, unë e 

kam një kërkesë mundësisht  që nxënësit e 4 lagjeve komunës së Brodit , lagjes së Caraj, dhe Bozaj të 

cilit e kalojnë edhe rrugën regjional për më shkuar në shkollë , ata rrezikohen gjatë rrugës nga automjete 

, edhe nga  qen endacak . Edhe larg e kanë shkollën , edhe lagjes Coklar dhe Xhonaj, këto janë 4 lagje që 

kanë shkollën larg, që kalojnë neper male neper fusha  dhe drejt për drejt rrezikohen nga qen endacak . 

unë e di që krejt kanë probleme , edhe laget të tjera , Unë kam biseduar më disa prej këshillit e 

prindërve edhe ata e kanë shfaqur vullnetin, nëse ka mundësi për një transport  për nxënësit,  edhe me 

eliminua  qen endacak. . Nëse sigurohet një transport, ata janë të gatshëm që të marrin pjesë  edhe ata 

më 50%, për më ardhur deri një zgjidhje e këtyre nxënëseve . është mirë me marr ne konsideratë këto.  

Predrag Grbic: Unë personalisht do t'i dorëzoj kërkesat Drejtorive që janë përgjegjëse për këto kërkesa. 

Dhe në të ardhmen, shpresoj që qytetarët do të kuptojnë se si funksionon kjo dhe ata do t'i dërgojnë 

kërkesat vetë drejtorive kompetente. Ky problem me qentë endacak ka ekzistuar për shumë vite, dhe 

tani mënyra se si ata po përpiqen të zgjidhin problemin është sterilizimi. Kjo është një zgjidhje afatgjatë, 

ku qentë endacakë nuk do të jetë në gjendje për të riprodhuar, kështu që do të zvogëlojë numrin e 

qenve endacakë, qentë endacakë apo ata që janë në tokë janë një rrezik potencial, sidomos për fëmijët, 

dhe ne jemi të gjithë të shqetësuar në lidhje me të. Kjo pyetje ju pyetur për transportimin e nxënësve, 

kjo është një pyetje për dikë nga dega e ekzekutivit dhe shpresoj që ata të marrin këtë seriozisht 

sugjerimin tuaj. Në seancën e fundit kemi borxh një përgjigje në lidhje me emërtimin e rrugëve, dhe 

është  për rrugët në  Firajë të cilat nuk kanë emra që ata e kanë  përcaktuar në  debat publik, megjithatë, 

unë do të largoj   përgjegjësinë e  Kuvendit  dhe do të them  se këto rrugë janë emëruar  në mënyrë që 

këshilltarët kanë  votuar  për ato  emra  që kanë marrë, këshilltarë nuk e kanë dhënë emrat e rrugëve, 

por ne kemi marrë një listë të emrave të rrugëve dhe pastaj  ka pasur dy propozime për ndryshimin, dhe 

ne si Kuvendi i gjithë procesin e kemi  bërë në përputhje me ligjin. 

Dimitrije Racicevic Ju keni shpjeguar  se Kuvendi vetëm ka miratuar propozimin, i cili është dhënë, dhe 

unë do të ju  shpjegoj  të gjithë procesin. Është obligimi  ligjor i Drejtorisë së Urbanizmit që të propozojë 

emrat e rrugëve, shesheve, urave në komunën tonë. Nuk është obligim ligjor që të organizohet debat 

publik dhe qytetarët nuk kanë të drejtë ligjore për të dhënë emrat të rrugëve. Ato qka  ju duhet të dini 

se kur është filluar ky  proces, nuk ka pasur emra të rrugëve, shesheve, dhe ishte e nevojshme për të 

gjetur 275 emra, kjo ishte e pamundur për të bërë, dhe pastaj kemi pasur idenë për të organizuar 

debatet publik në fshatrat për të përfshirë qytetaret  , dhe në këtë mënyrë na ndihmojnë . Përgjigje e 

qytetarëve ishte shumë e vogël  kemi marrë disa sugjerime dhe ne kemi rënë dakord me përfaqësuesit e 

fshatit për të përpiqen për të dhënë rrugëve  disa emra tradicionale, ne e kemi bërë këtë, kemi dërguar 

Ministrisë dhe ai propozim, u miratua, me atë që ata propozimet janë kthyer disa herë më parë. Është 

shumë vonë për ndonjë ndryshim, ajo u  miratuar tashmë dhe nuk mund të ketë ndryshime, sepse 

procedura  e ndryshimit emrave  e rrugëve  është aq të komplikuara që  do të zgjat një  vit minimum. 

Rifat Rustemi: Nuk di saksish për cilat rrugë është fjala, për cilat rrugë është bërë ankesa, por e di se disa 

rrugë e kemi propozuar na, kemi ardhur në një situatë se nuk ka pasur kohë për debat publik, sepse 



kemi qenë shumë vonë për lajmërimin e rrugëve. Ato rrugë që kamë propozuar unë , nëse ka njanjë 

problem, unë jam i gatshëm që të bisedoj më atë që kanë  bërë kërkesën, me ju kryesuesi dhe më 

koleget këshilltar ,  për të ardhur deri një zgjidhje, nuk është mirë me pas kësi lloj probleme,  për mos 

me ardhur deri një konflikt për emërimin e  rrugës.    

Predrag Grbiç: Nëse ndodh ky  peticioni dhe nëse janë gati të presin për ca kohë, atëherë kjo është një 

çështje tjetër. Unë nuk kam asnjë të drejtë të ndërhyjë në atë, por unë mendoj se të gjitha emrat në  

komuniteti shqipe dhe serbe në rregull, por sigurisht çdokush ka të drejtë për mendimin e vet . Edhe 

njëherë, do të doja të theksoja se na si Kuvend kemi respektuar të gjithë procedurat ligjore për 

emërtimin e rrugëve. A lajmërohet edhe dikush për fjalë? Pasi jo   seanca e sotshme ka përfunduar. 

 

Procesmbajtësi                                                                                  Kryesuesi i Kuvendit 

Staja Markovic        Predrag Grbic 
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