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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. Aprovimi të planit për energji efikase të komunës së Shtërpce 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozimit vendimit për ndalimin e përkohshëm të 

lëshimit të lejeve të ndërtimit për vikend- zonën e Brezovices (Trshenj)  

5. Raporti i kryesuesit e kuvendit mbi realizimin e planit të punës për vitin 2018 

6. 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? Pasi nuk ka, vë në votim këtë pik.. 

 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua rendin e ditës 

 

3. Aprovimi të planit për energji efikase të komunës së Shtërpce 

 



Aleksandar Nesic: Kam punuar si koordinator në hartimin e këtij Plani. Ky projekt është  

mbështetja  e realizimit i paketës së tretë të energjisë me fokus në efikasitetin energjetik të 

burimeve të ripërtërishme të energjisë. Aji realizohet nga Bashkimi Evropian me sponsorizim e 

"Grupit GFA Consulting". Në këtë Plan, kemi punuar në analiza nga viti 2017, pasi cilës  

komisioni i  ekspertëve nga BE, ka soll disa masa që duhet të ndërmarrim për të kursyer shumë 

në burimet energjetike dhe financat. Fondi i zhvillimit, "IPA", ka grante të hapura për zhvillim 

për vitin 2019. Një nga kushtet ishte se komuna e ka e hartuar  këtë Plan, prandaj shpresojmë që 

pas miratimit të këtij Plani do të garojmë për disa  grantet dhe do ta marrim atë, kemi marrë 

reagime pozitive nga njerëzit që punojnë me OKB. 

Predrag Grbic: A lajmërohet dikush për fjalë . Pasi nuk lajmërohet askush, vë në votim këtë 

pik. 

 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

 

 

 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i propozimit vendimit për ndalimin e përkohshëm të 

lëshimit të lejeve të ndërtimit për vikend- zonën e Brezovices (Trshenj) 
 

Dimitrije Racicevic: Ka disa arsye për këtë propozim vendim, dhe unë do të ceki  dy më të 

rëndësishme. Njëra është se ministria infrastrukturës këtë vit ka në plan për të rindërtuar rrugën 

kryesore të Brezovicës, dmth kthesa ka qendër të skijimit deri në qendrën e skijimit. Projekti 

përfshin ndërtimin e infrastrukturës në Zonën e Vikendiceve , ndërtimi i trotuareve dhe 

kanalizimit. Një tjetër arsye tjetër me të cilën  ju jeni të njoftuar ajo është hartimi planit 

zhvillimor për komunën  Shtërpcë. Procedura ka filluar në nëntor të vitit të kaluar dhe do të 

vazhdojë edhe në këtë vit, dhe është shumë e rëndësishme, që në  të gjithë këtë  plan zhvillimor 

përcaktohet  kjo zonë të tërësi, mënyra e ndërtimit, materialet e ndërtimit të objekteve,  të 

përcaktohen zonat në fushën e hotelerisë, turizmit, në përputhje me zhvillimin e qendrës së 

skijimit, nëse vjen deri të ndërtimi një gondole. Këto janë arsyet më të rëndësishme pse ne kemi 

nevojë për një plan të tillë.. 

Predrag Grbic: A lajmerohet dikush për fjal . Pasi nuk lajmërohet askush, vë në votim këtë pik. 

 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

 



5. Raporti i kryesuesit e kuvendit mbi realizimin e planit të punës për vitin 2018 

 

Predrag Grbic: Të gjitha pikat që duhej të ishin në rendin e ditës, kanë qenë  të përfaqësuara në 

seancat gjatë vitit të kaluar, por edhe disa pika që nuk ishin parashikuar me planin të punës së 

Kuvendit, i cili duhej të ishte në rend dite. Janë mbajtur 11 seanca të rregullta, 2 komitetet  të 

obliguar, Komiteti për Komunitete dhe Komiteti për Politikë dhe Financa kanë mbajtur 11 

takime. Gjatë vitit të kaluar kemi aprovuar 23 vendime dhe 1 Rregullore. Kjo është në pikat më 

të shkurta, lidhur realizimin të planit të punës. A lajmërohet dikush për  fjalë? Pasi nuk 

lajmërohet askush, vë në votim këtë pik. 

 

Konstatoj se me njëzë  kemi aprovua këtë pik 

 

 

6. Të ndryshme 

 

Predrag Grbic: Siç mund ta shihni, me ne sot është një delegacion të qytetarëve tanë i cili ka 

ardhur me një arsye të justifikuar, që është zgjidhja e situatës rreth ndërtimit të mini 

hidrocentraleve në vendin e quajtur dy lumenj. Ka kaluar pothuajse një muaj që nga takimi i 

fundit, në të cilën kemi diskutuar dhe kemi marrë peticionin  tuaj që edhe ne kemi  nënshkruar, i 

cilin kanë nënshkruar për 24 orë mbi 1200 njerëzit, dhe unë sa e di  nënshkrimi e peticionit 

vazhdon. Unë vetëm shkurtimisht do të them disa gjëra për t'ju kujtuar se çfarë ka  ndodhur në 

Kuvendin e fundit, dhe pas kësaj do të ju jep fjalën. Ne kemi shprehur shqetësim të madh për 

gjithçka që po ndodh dhe kemi përjetuar një paqartësi, a ajo është mos zbatimi i vendimit  e 

Kuvendit nga vit 2016, për ndalimin e ndërtimit. Po flisja për këtë, por do të përsëris përsëri se 

disa gjëra mund të jenë më të qarta. Në të vërtetë, kur Kuvendi aprovon një  vendim, është i 

obliguar që  të dërgojë vendimin e marrë brenda 7 ditëve në MAPL. Në MAPL, ekziston një 

komision që vlerëson ligjshmërinë e vendimit të aprovuar nga Kuvendi, që do të thotë se ata janë 

të obliguar që  të na japin një përgjigje brenda 15 ditë. Nëse nuk marrim përgjigje brenda 15 ditë,  

atëherë kjo do të thotë që vendimi është në fuqi. Ne nuk kemi marrë asnjë përgjigje deri më sot 

dhe e konsiderojmë vendimin tonë të vlefshëm, dhe pavarësisht kësaj, vendimi ynë nuk 

respektohet. Pastaj  kemi marrë nga ju ligjin për ujë, unë me juristin tonë kam lexuar dhe atu  

është  përcaktuar qartë se nëse ka ndonjë kërcënim për furnizimin e vendbanimit  të caktuar me 

ujë, çdo punimet do të ndalen, sidomos kur ka një kërcënim i qartë që do të mbetemi pa ujë. Hapi 

që ne kemi marrë është që nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kemi kërkuar që 

të dërgojnë inspektorët për të ardhur, për të sqaruar neve  të gjithë atë që po ndodhin, në mënyrë 

që në fund arrimë të zgjidhmi problemin që ne brengos  të gjithë neve në Shtërpcë dhe jam i 

sigurt dhe të gjithë qytetarët e Komunës së Shtërpcës. Unë deshtë vetëm të them këtë dhe tani do 

t'ju jap një fjalë. 

Radojica Mrdjinac: Faleminderit për fjalimin dhe për të gjitha që keni thënë, por gjërat nuk po 

ndodhin ashtu. Ju e dini mirë se pavarësisht nga ndalimet që keni dhënë, kontraktues vijnë çdo 

ditë dhe punon, dhe policia nuk e ndalon. Dua t'ju drejtohem në emër të nënshkruesit të peticionit 



kundër ndërtimit të  mini hidrocentralit, lidhur me temën e cila është  me  rëndësie jetësorë  për 

qytetarët e Zhupës së  Sirinjës. Ne jemi dëshmitarë të presionit më të madh në ekzistencën  të 

gjithë qytetarëve të komunës sonë. Bëhet fjalë për ndërtimin të një mini hidrocentralit në vendin 

e dy lumenj, ku fshati ynë furnizohet me ujë të pijshëm. Në emër të  gjithë qytetarëve, 

nënshkruesit e peticionit kërkohet që të vendosen në rendin e ditës dhe se Kuvendi përherë e 

ndalon ndërtimin e një mini hidrocentralit në vendin e përmendur. Zotërinj, këshilltar para jush, 

është një shans për të bërë diçka ndershme dhe sinqertë për popullin juaj, përndryshe turpi yt 

është para paraardhësve tuaj dhe pasardhësve të tuaj. Ne shpresojmë që entuziazmi juaj në 

zgjidhjen e këtij problemi do të jetë së paku i përafërt me entuziazmin e qytetarëve që ju kanë  

zgjedhur. Nëse ky kuvend nuk voton sot, nuk e ndalon ndërtimin e një hidrocentralit të dy lumenj 

99% do të fillojnë një peticion për shpërbërjen e këtij Kuvendi 

Predrag Grbic: Faleminderit për fjalimin tuaj, dhe unë ju kam thënë se çfarë po ndodh vërtet 

këtu. Se vendimi për të ndaluar punime ekziston, ne kemi ndaluar ndërtimin dhe keni par 

reagimin tonë të parë pas turbullimit e ujit, ku është dërguar inspektori dhe presim ardhjen e 

inspektorëve të Ministrisë, dhe ne presim që interpretimin moszbatimit e  vendimit. Ne presim  

këto ditë të marrim përgjigjen, përse dikush e shkel  vendimin që ne, si Kuvendi, kemi aprovuar. 

Të gjithë janë njoftua me këtë vendim, por nuk e kuptoj pse nuk zbatohet, sepse është një vendim 

i bërë në përputhje me ligjin. Ne nuk do të ndalemi të ky vendimi, por ne do të vazhdojmë të 

punojmë për të zgjidhur këtë çështje. 

Bucko: Unë jam i nderuar që jam këtu para jush, për që të ju drejtona në  këtë moment delikat 

për mbijetesën e këtij populli. Unë mendoj se mendimet janë të  njëjta, por ka momente konfuze 

që nuk mund të shpjegohen me logjikën për këtë arsye, sepse ekziston  ndalimi dhe ndërtimi po 

vazhdon normalisht. Ajo i ngatërron njerëzit dhe është në lidhje me atë nëse ne dëshirojmë  me 

gjithë zemër me ndalu, për  të bërë ato për të cilën na po angazhohemi, ose ka disa motive të 

rreme. Kjo gjë e ngatërruar na bëri që të vijmë këtu, jo nga mosbesimi, por për të parë për çfarë 

bëhet fjala këtu. Na dje kemi qenë edhe  disa here të  kryetari i komunës, kam biseduar, dhe thotë 

se edhe ai është nënshkrues, me vjen mirë, dhe të gjithë të tjerët këtu jeni nënshkrues, por është e 

pamundur për të shpjeguar se në qoftë se ju vendosni shirit të verdhë, që nuk mundet të punohet, 

dhe se dikush  vazhdon të punojë. Kjo nuk mund të ekzistojë në një shtet ligjor. Nga ana tjetër, 

ka ardhur një kordon i policisë, që ka qenë e tmerrshme edhe  e turpshme, që një forcë e tillë e 

armatosur po vinte ka  turmë e pa armatosur, kjo nuk është mire. Na të gjithë kemi nënshkruar, 

është një çështje e jetës, e cila është uji. Uji i pijshëm është një thelb i rëndësishëm, por ka gjëra 

të tjera që i japin bukurin dhe frymëzimi njerëzve, dhe këto janë lumenj. Ne nuk mund në këtë 

mënyrë  të luajë me fatin tonë, lumenjtë nuk janë tanë, ata janë të huazuara nga paraardhësit tanë 

dhe ne nuk mundemi për të lënë ato në gjendje më të keqe, se sa kur kemi trashëguar ato, kjo 

është obligimi ynë moral. Ka disa momente kur ne duhet të jemi të përgjegjshëm, historikisht, 

sepse kjo mund të ketë pasoja të gjerë. Fytyra është një gjë e madhe dhe prandaj ju lutem, na dje 

kemi  ndërpre punime, dhe kemi dëgjuar  se po punojnë përsëri sot, pasi vendimi i Kuvendit nuk  

zbatohet. Inspektoret duhet të vinë atje dhe të dalin para nesh dhe të veprojmë së bashku. Dhe 



ligjet janë në anën tonë, ne kemi gjetur një rezonancë për të thënë nëse ka rrezik për ujë të 

pijshëm, punimet ndërpriten automatikisht, ajo është  qartë në ligj. Prandaj, sipas nenit 78 të 

Ligjit për Ujërat e Kosovës, autoritetet kompetente duhet të dalin dhe të ndalojnë punimet, me 

policinë. Policia nuk është me ne, por me atë që shkel ligjin. Prandaj, apeloj të ju si njerëzit këtu 

për të marrë pjesë, mos jeni  pasiv, sepse mos harroni, disa momente janë shumë të rëndësishme, 

por më pas na vjen keq që nuk kemi të them disa fjalë, le të jemi njerëzit, le të jetë dinjitoze, le të 

kemi faqen, sepse faqja vlen shumë. 

Predrag Grbiç: Do të kthehem përsëri në atë vendim nga viti 2016, kam menduar shumë për 

këtë dhe pyeta vetin se si është e mundur që ky  vendim deri disa  ditë ka qenë në fuqi dhe 

papritmas ai nuk është i  vlefshëm. Të gjithë jemi të hutuar,  të gjithë pyesim pse vendimi i 

pushtetit legjislativ të Shtërpcës nuk po zbatohet. Sepse po ju them, se ne nuk kemi marrë nga 

ministria asgjë që konfirmon peshën e vendimit tonë, por çështja është thjesht e pashpjegueshme. 

Është e paqartë edhe për ju dhe për ne. Dhe pastaj për çfarë është  kuptimi i atij vendimi dhe 

ekzistenca e vetë Kuvendit, nëse ato nuk respektohen. 

Milovan Filipovic: Që nga dita e parë kam qenë lart me këta njerëz dhe menjëherë do të 

ndërlidhem me  paraardhësin tim. Mendoj se ka një mosmarrëveshje këtu, që ne nuk  kuptohemi 

për disa gjëra themelore. Nuk është këtu vetëm çështja për ujë të pijshëm, këtu është fjala për me 

thotë hapur se njerëzit lumin nuk e japin, sepse jetojnë nga ai lumi, jo vetëm së e pinë ujin, por 

do të ketë një varfërimi të përgjithshëm, ka kopshte, plantacione, atu është edhe  interesi i 

qytetarëve, në fund dhe jo vetëm interesi ekonomik, interesi është edhe jetësor. Ky lum është i 

bukur, njerëzit duan të shikojnë këtë lumë, të ecin përgjatë këtij lumi. Ju e dini mirë se çdo 

vikend pran  lumin  njerëzit bëjnë skarën, njerëzit ulen, pushojnë pran  lumit. Vendimi që 

ekziston është i bazuar në ndalimin e ujit të pijshëm dhe ky është problemi. Do të ketë një 

konflikt mes njerëzve dhe komunës, nëse nuk e zgjidhim këtë mosmarrëveshje, të jeni sigurt për 

këtë. Populli nuk i jep lumin, njerëzit kërkojnë aksion për ta mbajtur këtë problem deri  mandatin 

e komunës këtë çështje deri të zgjedhjet e ardhshme, në qoftë se në këtë mënyrë  nuk mundet. 

Kjo çështje  nuk ka korrigjim, nëse lumi vendoset  në një tub, ajo është për të gjithë kohën, ajo 

ka përfunduar. Populli ka të drejtën në një sistemi demokratik, që ët  ruan të drejtën e tij për 

çështjet  e mëdha, kërkon që në  një procedurë komplekse zgjidhet kjo  çështje dhe jo në 

shpejtësi, sepse ajo nuk i përket një mandatit, por ajo i takon popullit. Unë mendoj se kjo është 

një çështje që nga përmbajtja e tij i takon një çështjes së cila është e natyrës së çështjes së 

referendumit, ajo është si shteti, a mund të tërhiqet nga një pjesë së  territorit të saj, a mundet ajo  

çështja  të vihet në  referendum. Kjo është  një çështje që i përket së ardhmes, e cila është 

trashëguar nga e kaluara dhe unë me të vërtetë ju lutem  dhe apeloj për mirëkuptim dhe që të 

veproni në mënyrë të ndërgjegjshme, kjo është një çështje demokratike, sidomos çështja e 

popullit i cili e vendos veto këtu, është e qartë se do të këtë padi të shumta në gjykatë, do te 

mbulojmë gjykatën,do te bllokohet, dhe pastaj do të ketë problemet të mëdha. Unë jam jurist në 

Parkun Kombëtar dhe me përgjegjësi pretendoj  që koncesioni në Parkun Kombëtar nuk është e 

mundur, dhe njëkohësisht  ju pyes, vendimi juaj e cilin e keni marr a e përfshin edhe territorin e 



Parkut Kombëtar? Nëse e përfshin edhe  territorin të Parkut Kombëtar, pavarësisht ka disa 

vendime dhe miratimet të ministrisë, një miratim i tillë i ministrisë është i pavlefshëm, sepse 

parku i është dhënë në  menaxhimin  Parkut Kombëtar. Kemi gjithashtu vendimin e Parkut 

Kombëtar, parkut e Sharrit të Kosovës, së çdo ndërtim në park është i ndaluar. Këtu 

sistematikisht në këtë mënyrë krijohet një vrimë ligjore, qëllimi i tyre është që në bazë të 

vendimit tuaj nëse e përfshin edhe Parkun Kombëtar është absolutisht të paligjshëm. Ajo nga 

pikëpamja e së Drejtës Administrative, në çdo moment mund të anulohet, ajo është pa efekt 

juridik, dhe ato  personat zyrtarë edhe personat përgjegjës së  komunës janë të detyruar ta bëjnë 

këtë menjëherë. Një vendim i tillë është pa efekt juridik, nëse ai marrët  nën juridiksionin e një 

organi tjetër. Në teori juridike dhe Shkencës nuk ka dyshim lidhur me këtë çështje, në qoftë se 

një akt është marr brenda juridiksionit të një organit tjetër, aji është absolutisht e pavlefshëm dhe 

në çdo moment aji mund të anulohet. Përgjegjësin e kanë  persona që kanë sjellë këto pasoja, me  

përgjegjësi ju them si Magjistri  i Shkencave Juridike. Në të gjitha gjërat ekziston një  konflikt 

dhe ka më shumë instance  të gjykatave dhe mund të shkojmë në gjykatë, por kur është fjala për 

juridiksionin, nuk ka konflikt, shkeljet e juridiksionit do të thotë se vendimi është absolutisht i 

pavlefshëm, dhe asgjë më e lehtë Kuvendit, nëse ju keni hyr në  juridiksionin e Parkut Kombëtar, 

ky vendim anulohet. Kjo është një pyetje që është shumë i rëndësishëm dhe nga  pikëpamja  

ligjore - teknike, dhe në të njëjtën kohë  më intereson a ekziston  një pëlqim i Ministrisë së 

Mjedisit në lidhje me këtë? Nëse ekziston edhe pëlqimi i Ministrisë, edhe një here  të përsëriti që 

edhe aji është i pavlefshëm, sepse vetëm Parku Kombëtar vetët  në lidhje me këtë çështje dhe 

nuk mund të bëhet ndryshe përveç së  të ndalon, sepse kjo është në kundërshtim të drejtpërdrejtë 

me Parkun Kombëtar, sepse parku është i vendosur në ato  lumenj. Unë jam marrë  me këtë 

problem për një kohë të gjatë, sapo i kam takuar ato çështje të biodiversitetit, dhe këto janë venat 

kryesor e  Parkut Kombëtar. Nëse lumenjtë shteren, i gjithë parku do të shkatërrohet, siç thuhet 

në shkencë, do të ketë erozion sistematik të Parkut Kombëtar. Këto janë pasoja të mëdha për të 

ardhmen dhe për të Parkun Kombëtar dhe për këtë arsye unë kërkoj që për të gjitha këto arsye, të 

shqyrtoni  këtë çështje, ta vendosni  atë në rendin e ditës dhe të shpresojmë të zgjidhmi këtë në  

interesin e përbashkët, sepse komplikimet do të janë shumë më gjerë, besoni, gjendja është e 

dëshpëruar të  njerëzit dhe njerëzit kërkojnë që të parandalohet kjo. 

Stojan Josimovic: Unë jam njëri  nga njerëzit i cili përfaqëson  qytetaret  që kanë qenë në 

komunë disa herë dhe kanë biseduar me kryetarin e komunës. Zotërinj, demokracia është një 

sistem politik në të cilin zgjedhen dhe në të cilën njerëzit zgjedhin përfaqësuesit e tyre, 

përfaqësuesit tanë janë këtu në anën të majtën tonë. Përveç kësaj, Ligji për vetëqeverisje lokale 

përcakton qartë se të gjithë ju kanë obligim që të  bëni betim, e cila ishte përcaktuara qartë, që 

duhet të betohen që më  besim, moral  dhe në përputhje me ligjin do  të marrin vendime. Po pyeti 

vetvetin, unë si qytetari, pse kaq shumë konfuzion dhe kaq shumë tezë, kur është shumë e qartë 

se kjo është në kundërshtim me të gjitha ligjet,  duke filluar nga  ligjin për ujë, e cili u nënshkrua 

nga z Jakup Krasniqi, disa ena  në këtë ligj tashmë janë shkelur në fillim. Mos me u kthyer  

përsëri në temën e Lepenit ku në nenin 67 çart e  përcakton  mënyrë të mbrojtjes së  regjimit të 

ujërave, dhe atu nuk e respektojnë  30% të potencialin ujore. Gjithashtu, udhëzimi administrativ i 



nënshkruar nga z. Ferid Agan, ka pasur një obligim moral në vitin 2015, për mos me ky  

interpretuar ligjin gabimisht, ka dhënë një  Udhëzim Administrativ  shumë të çart që thotë në 

gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, qe nuka ka ardhur deri të ngatrim dhe tregon se autoriteti 

kompetent i ministrive është i obliguar  jo vetëm kur është projekti në hartimpor dhe pastaj, është 

i obliguar  për të vizituar lokacionin  dhe  të kontrollon nëse është  diçka të dëmtuar, nga erozioni 

i tokës deri të  ujë të pijshëm. Unë do të lexoj atë nenin, është fjala për nenin 5, zonë e mbrojtur 

strategjike, do të lexoj në gjuhen shqipe -------------- ne te cilin ceket: Burimet natyrore të uji, 

akulimi  të ujit e sipërfaqësor dhe segmenteve lumore që janë për ujë të pijshëm. Të nderuar 

keshilltar, Kryesuesi i dashur, ne këtu ne mund të flasim më tej dhe të shkojnë një hap më tej, në 

qoftë se ne jemi në një shtet të juridik, këtu në masat të mëdhaja shkelet ligji. Pasojat e këtyre 

ligjeve mbërriti dje ku Komisioni në Mitrovicë, në Institutin higjienike ka derguar dy raporte, një 

për shkollën në Shtërpcë, të tjera është për qendrën shëndetësore dhe dashiroj që këto  raportet e 

jepi udheheqesit dhe drejtorit e  Qendrës Shëndetësore, që uji është të bakteriologjike edhe ëshët 

e keq. Dhe nuk është për të pirë. Kemi kthimin në kohen shekullore ku shumica banoreve shkon 

në pjesen e lart të fshatit Bolovonke për të mbushur me balonat  ujin,  në shekullin e 21 të 

shohim një vuajtje të tillë dhe një poshtërim të tillë? Dhe pati edhe një katastrofë ekologjike ku 

nafta është  derdh në ujë. Përveç kësaj do te jepi i një strategji serioze e OSBE –ës, nga viti 2008, 

OSBE-së, duke punuar për krizën e ujit në një pikë përmendetsi në vijim: komunat dhe qeveria 

lokale nuk marrin më seriozitet këtë punë  mund të shkaktojë rrezik për ujë të pijshëm. Ajo që 

më  dhemb më së shumti, si ekonomist unë jam takuar shpeshtë me  drejtorin  tuaj për zhvillimin 

ekonomik Miloshin, ku ne jemi anëtarë të disa seminareve, punojm në zhvillimin e zhvillimit 

ekonomik. Pothuajse projekti ka përfunduar, programi zhvillimit  i turizmit në komunën e 

Shtërpcës, ku përsëri përmendet se në qoftë se zhduket uji dhe zhvillimi i mini hidrocentraleve 

fillon të zhvillohet, ne kemi do të humbim turizmin. Unë kërkoj nga ju, degat  kryesore tona janë 

turizmi dhe ekonomia , në qoftë se nuk ka ujë uji, ne nuk kemi qka të kërkojm në këto zhvillime 

në këto projekte. Pse të flasim më tej nëse humbim thelbin e esencës. Unë jam gjithashtu një 

dashamirësit e natyrës, shumë më njohin si një gjuetar dhe peshkatar, ky është një problem 

delikat, para së gjithash unë kërkoj nga ju që të gjeni  një zgjidhje. Në Ligjin për vetëqeverisje 

lokale, ka disa zgjidhje të mundshme, po drejtona  kryetarit e komunës, Neni 58 tregon qartë 

përgjegjësia e Kryetarit të Komunës: kur një vendim i kuvendit  i rrezikuar  dhe dëmton 

mbijetesën e komunitetit, kryetari ka drejt të kthen në rishqyrtim . I lutem, kyqeni, ligji është në 

anën tonë që së bashku të zgjidhur problemin dhe të heqim këtë të keqe të quajtur mini 

hidrocentrale. Unë shpresoj që e kuptoni këtë shumë seriozisht. 

Predrag Grbic: Mendoj se po flasim për të njëjtën histori, flas në emrin tim. Unë mendoj se 

çfarë të kam than unë jeni tu fol edhe ju, dhe ka konfuzion dhe shqetësim në lidhje me 

mosrespektimin e vendimit që kemi marr dhe vetë ligjit. Ky është një shembull klasik i një 

shkeljeje të të gjithave  të drejtave që kemi edhe ato është tu e bërë kontraktuesi. Unë e di se si 

kryetari i komunës është i angazhuar për zgjidhjen e këtij problemi dhe unë jam i sigurt se do të 

jap maksimumin për të zgjidhur këtë problem, natyrisht, në bashkëpunim me ju, sepse në qoftë 



se ndoll një  mosmarrëveshje që ne nuk mund të synojmë, atëherë ne do të largohemi nga 

zgjidhja e këtij problemit. 

Stojan Josimovic: Unë kam një detyrim moral për të paraqitur problemin, të ashtuquajturat. 

Oberek, ne u përqendruam në këtë lokalitet, nga atu ka  filluar gjithçka, megjithatë, unë dua t'u 

drejtohem kryesisht këshilltarëve shqiptarë dhe komunitetit shqiptar. Qëndrimet tona janë mos 

me prekur burimin Celenke, e ujit të pijshëm, nga lumi Ropot, Laka e Sopotvës, Baqillës së 

Brimovës ku bashkohet lumi Ropot deri të Tisorman. Ky është një qëndrim i përbashkët dhe 

kemi iniciativën dhe dëshirën e komunitetit shqiptar që tashmë janë  përfshirë në peticion. Mos 

del se kjo është egoizmi i fshatit të Shtërpcës, që ne e bëjm  beteje  vetëm për Oberek, ne 

gjithashtu perfaqesojm edhe  fqinjët tanë shqiptarë që pijnë ujë nga lokacionet e lartpërmendura. 

Ky është një problem kompleks. Investitori ka  marrë pjesërisht diçka, kam marrë atë ujë 

teknikisht i dëmtuar në Lepenc, ajo ka kaluar, ne ato nuk mund të ndalojmë, por këtu asgjë nuk 

është investuar, ajde  zotërinj të ndalojm tani në fillim këto, sepse kjo është një dometimi i  

mbijetesës, sepse është ne pyetje  uji i pijshëm dhe tërë ekosistemit. Vetëm shikoni ligjin për 

Parkut Kombëtar i cili tregon qartë kufijtë, kjo është ajo ku gjithë biodiversiteti po rrezikohet, 

këto janë pasoja të gjera nëse vazhdohet. 

Radojica Mërgjinac: Tani ne jet vetem seju , si Kryetar i Kuvendit qet këtë problem dhe 

këshillar e japin votën e tyre për të ndaluar ndërtimin e mini hidrocentralit në Oberek. 

Milovan Filipovic: Pyetja e vetme për Kryetarin e Kuvendit. Vendimi që keni aprovuar, a është 

bërë vetëm për arsye të ujit të pijshëm, apo për të gjitha arsyet tjera që i kemi cekur? Duhet ta 

dimë për tu kuptuar, ju lutem vetëm ta cekeni atë. 

Predrag Grbic: Në këtë vendim qendron që  është një ndalim për një periudhë të pacaktuar, për 

shkak të problemeve me ujë të pijshëm dhe në këtë mënyrë për të parandaluar marrjen  e lumit 

dhe mos me ndertu mini- hidrocentarlët në asnjë rast, në qoftë se ata kishin respektuar këtë 

vendim. Është normale që për me ruajtur lumin , nese  ata nuk kishin marr lumin dhe ne e 

përdorim atë për fabriken cila kish pastruar ujin që është në plan, në këtë mënyrë për të 

shmangur çdo mundësi të shfrutezimit të ujit ose të marrë ujë nga lumi dhe të vënë në tub. 

Milovan Filipovic: A ekziston mundësia që komuna po e shqyrton që çështjen e ujit të pijshëm 

të zgjidhet pa këtë lumë, në menyren tjeter, nga lumenj të tjerë? Pastaj kishim  filluar të shkojmë 

në drejtimin e gabuar dhe pastaj kishim ndar  në vet bazën. Nëse kjo mundësi nuk ekziston 

atëherë nuk ka mosmarrëveshje mes nesh dhe jush dhe këtë  duhet t'i shpjegoni popullit. 

Bratislav Nikolic: Ka shumë histori kohëve të  fundit në lidhje me ndërtimin e mini 

hidrocentraleve dhe unë kam obligim që juve, përfaqësuesve e qytetarëve, banorëve e komunës 

së Shtërpcës, këshilltarëve dhe të gjithë udhëheqjes, të  them se nga fillimi jemi në të njëjtën anë. 

Keni ardhur disa here në komunën e Shtërpcës. Sa herë që keni kërkuar të takohemi, unë u 

takova me ju, duke dëgjuar kërkesat tuaja, problemet dhe gjithçka tjetër. Hera e parë që u 

takuam, ne menjëherë të tri kërkesat që ju keni pasur e kemi plotesuar, dhe ne menjëherë kemi 



dërguar inspektorin në terren, kemi vendosur shiritin dhe kërkesa e tretë ishte lidhur me 

vendimin. Vendimi është marr e në vitin 2016, kur ne kemi ditur  se kjo  do të ndodhë,  për këtë 

arsye kemi bërë këtë vendim në mënyrë që kështu të parandaluar punën dhe të gjejm një 

zgjidhje. Në asnjë moment mos mendoni  as  ju dhe qytetarët e komunës së Shtërpcës që ju e 

duani Shtërpcën tonë dhe lumenjtë tanë më shumë se ne, që të gjithë duani kët Zhupen , malet, 

pasurin natyrore dhe çdo gjë tjetër më shumë se unë, unë flas për veten time . Për keto 9 vitet, se 

sa jam kryetari i komunës, çdo moment kam  luftuar për interesat e qytetarëve të komunës së 

Shtërpcës, pavarësisht nga përkatësia etnike, kombësisë, fejesë, etj Është një pjesa e njërezve që 

e shoh lart në protestë që me të vërtetë janë duke luftuar dhe e duan këtë lumë dhe natyrën, 

gjithashtu, ka një numër të njerëzve që duan të politizojnë  tërë situatën, unë e quaj ata 

Bracomrscima( ata që nuk me dojn), të cilët janë gjithmonë kundër diçkafit. Ne mund të 

ndërtojmë 5 kisha në komunën e Shtërpcës, ata gjithmonë do të jenë kundër meje. Unë nuk i kam 

këto probleme. Ato që  dua t'ju them juve, këshilltarëve, qytetarëve përmes TV Herac-it se 

komuna është që nga fillimi i komunës në anën e qytetarëve të saj. Do të përdorim të gjitha 

mundësitë ligjore që janë brenda kompetencave tona për të luftuar për të ndaluar ndertimin e 

mini- hidrocentralit. Tani po ju them për të dëgjuar  qytetarët tanë përmes TV Herc-it, unë dua që 

ju si përfaqësues të qytetarëve e tregoni më vonë banorëve e komunës së Shtërpcës. Vendimi i 

KK Shtërpce nga viti 2016 nuk është duke respektuar nga autoritetet më të larta, në Ministrinë e 

Planifikimit Hapësinor dhe ministritë të  tjera, mos me numru  tani. Furnizimi me ujë nuk është 

një problem që ka filluar kur ata kanë filluan punën në hidrocentralin, ne  në 3-4 vitet e fundit 

kemi  problem me ujësjellësin në Shtërpce. Komuna e Shtërpcës ka bërë një projekt që do të 

realizohet në pranverë, në mënyrë për të zgjidhur këtë problem, kemi problemin e  hidrocentralit 

për të pasur qytetarët e komunës së Shtërpcës ujë. Kemi pasur  problem me ujin veres dhe e kemi 

edhe tani. Sa i perket lejes për të ndërtuar hidrocentralin, Komuna e Shtërpcës nuk i jep leje, por  

Ministria e Planifikimit Hapësinor, Agjencia e ujit, gjithashtu pjesë e Parkut Kombëtar, nëse ajo 

është e vendosur në Parkun Kombëtar, për shkak se Ministria e Planifikimit Hapësinor është 

përgjegjës për funksionimin e parqeve kombëtare, sepse  Parqet Kombëtare i përkasin asoj 

Ministri, dhe më tej, Ministria e Infrastrukturës, Energjisë dhe Agjencive të tjera. Komuna e 

Shtërpcës vetëm jep  lejen e  ndërtimi për ndërtimin e objektit, ose vendin ku do të jetë turbina. 

Sa për zgjedhjet, këtu zgjedhjet janë kryer gjatë 20-30 viteve të ardhshme, ai është i vetmi vend 

ku njerëzit të japin legjitimitet për të marrë pjesë në zgjedhje, për 3 vjet në zgjedhjet për 

parlamentin lokal, të gjithë ata që mendojnë, duan, ose të dëshironi të aplikoni , not lajmerojn  

listën e tyre dhe kushdo që fiton do të ulet këtu. Këshilltarët kanë sjellë në 2016 një vendim për 

të cilin gjithë kohën jemi duke folur, ajo është në fuqi, ne kemi marrë tashmë masa të caktuara, 

pas takimit të fundit që kisha pasur me juve, përfaqësueseve  të  qytetarëve, por ne kemi 

angazhuar  njerëz qëkanë  shkuan në Ministrinë e planifikimit hapësinor, jemi duke pritur që ata 

të dërgojnë inspektorët e tyre, të cilët do të dalin në terren. Inspektorët tanë kanë  dhanë një 

ndalim, sepse kishte një turbullimi i ujit. Të gjitha mekanizmat e nevojshme që nekemi do të  

përdorim për të parandaluar punën. Më thuanij në të cilën  pjesë na jemi tu gabuar, ku ne nuk ju 

kemi respektuar si qytetarë të komunës së Shtërpcës, në të cilën pjesë nuk ishte në përputhje me 



ligjin, kur nuk kemi kontaktuar me ju? Ju lutemi të thoni  të gjitha këto  qytetarëve. Unë do t'ju 

them se pse unë nuk jam atje për të protestuar, është e vërtetë që unë jam nënshkrues të 

peticionit, si unë dhe të gjithë udhëheqja e komunës së Shtërpcës, gjithashtu dhe Zëvendësi i  

Kryeministrit dhe të gjithë punëtorët e komunës së Shtërpcës. Ne nuk duam të politizojë situatën, 

unë nuk na duan në asnjë mënyrë ata  Bracomrsci na provokojn, për këtë arsye unë nuk po vi 

atje, nuk  dyshoni në luftën tonë për të ndaluar të gjithë projektin. 

Radojica Mrdjinac: Është e vërtetë ajo që thotë kryetari. Ekzistojnë tri lloje njerëzish që vijnë 

në Oberek,vin  njerëz të ndershëm që duan të ndalojnë këtë marrëzi që është në  komunën tonë 

janë kategoria e parë e njerëzve. Njerëz të tjerë vijnë t'ju raportojnë juve këtu për atë qëpo ndoll 

atje dhe kategorinë e tretë, këta janë persona të politikisht të shfrytëzuara që e kanë marrë eren e  

gjakut. E tillë është situata në Oberek. Më vjen keq të shoh të gjithë këtu dhe të shoh se askush 

prej jush nuk ishte atje. Ky është fakti. 

Bratislav Nikolic: Cila është kundërshtuese?  

Është e kundërshtuese që nëse jemi me një mendje, atëherë të gjithë së bashku do të ngrihemi 

dhe do të shkojmë lart dhe do të luftojmë për të gjithë. 

Bratislav Nikolic: A është turp të ndalosh drejtorin e urbanizmit që ishte në makinë dhe të 

traumatizohet nga protestuesit? A është turp që kryesuesi është provokuar nga disa njerëz të 

dehur në restorant? A është kjo një mënyrë për të zgjidhur problemin? 

Radojica Mërgjinac: jo nuk bënë , masa radikale asnjëhere nuk janë pranuar në territorin e 

komunës sonë, ne jemi një popull i qetë, dhe ne jemi në mënyrë dinjitoze që ne nuk e kemi bërë 

asnjë incident të vetëm që nga fillimi i protestave. Atje janë punëtorë që kryejnë punë, ju mund 

t'i telefononi lirshëm dhe t'u kërkoni atyre se si sillemi me këta njerëz. A ka ofenduar, fyer, 

qëlluar me diçka apo ka bërë ndonjë gjë tjetër? Jo, thjesht themi se kjo nuk do të ndodhë, dhe 

kushdo që do të ndërtonte një hidrocentral, kurrë nuk do të ndërtohet. 

Dobrivoje Stevanovic: Më vjen keq në qoftë se është fjala për këtë lloj të konfrontimit në mes 

nesh, sepse nuk kemi atë  qellim, sepse nga fillimi ne nuk kemi gjetur dallimet në pikpmje me 

kryetarin e komunës, por me përgjegjësi mund të them se po ndodh në terren gjërat e tjera. 

Policia thotë se kanë lejen e këtyre strukturave këtu për të punuar, dikush manipulon g. Kryetari, 

unë ju siguroj në mënyrë të përgjegjshme. Dhe ka konfuzion. Ne kemi rënë dakord për një gjë 

dhe tjetra është bërë. Si qytetar patjetër do të luftoj për mbijetesën time këtu, por politika nuk më 

intereson  mua, e kam thënë atë qartë dhe qëndroj këtu para jush, sepse i njoh qëllimet e mia dhe 

e di se çfarë dua. Nuk është qëllimi im këtu për të dalë me ndonjë konfrontim, por ne duhet t'i 

ndihmojmë forcat për të fituar, sepse me siguri do të humbasim gjithçka nëse mbetemi pa ujë. 

Bratislav Nikoli: Çdo gjë që kemi premtuar  ne e kemi bërë, dhe at dit kur ju keni ardhur, kur ka 

pasur një turbullimi i ujit, menjëherë ka shkuar  inspektori komunal dhe ka  ndalur punën dhe ka  

dhën  një zgjidhje që të gjithë keni mund ta shohin. Inspektorët tanë shkojnë në terren dhe 



vendosin shirit , dhe ata janë të prirur, atë e largojn, qka më bërë,ne nuk mund t'i luftojmë ata. Ne 

punojmë në përputhje me ligjin dhe  përgjegjësia jonë ëshët për të marrë vendime, aktvendime  

dhe gjithçka tjetër që nevojitet. Puna e inspektorit është të vendosë shiritin, të bëjë procesverbal, 

të ndërpresë punimet, të japë aktvendim, dhe tani  kontraktues a do të punon apo jo, ky nuk është 

problemi ynë. Çfarë mund të bëjmë më tej, ne mund të informojmë policinë, siç i kemi njoftuar 

ata, që ata të shkojnë në terren  dhe të ndalojnë punimet. Unë nuk e di se si të veproj ndryshe, në 

cilën pjesë ne nuk jemi së bashku me ju, a nuk është e qartë? Kemi  nënshkruar  peticionin si 

qytetar, dhe ne jemi kundër tij, e dua  natyrëm dhe e di se ku shkon  të gjithë dhe ju vazhdoni të 

flisni sikur të jemi në anën tjetër. Ne jemi duke punuar me menyrën ligjore të gjithë kundër tij, ne 

të gjithë jemi me ju, dhe ju thoni se këshilltarët duhet atë këtë  të punuojn, këshilltarët kan 

aprovuar vendimin në  vitin 2016, në lidhje me ndërtimin e hidrocentraleve. 

Radojica Mrđinac: Kam frikë se ky vendim është vetëm për shtyrjen. 

Bratislav Nikolic: Çfarë atëherë duhet të bëjmë? 

Radojica Mrđinac: Duhet të bëhet vendimi për ndalimin e përhershëm të mini-hidrocentralit në 

vendin Oberek. Para jush është një moment ku ju mund tëthirni  mendjes  dhe të kthehet në një 

mënyrë normale e të menduarit dhe deri  tani, në këtë moment, Kuvendi e vendos për të votuar 

dhe  të ndalon  ndërtimin e hidrocentralit në Oberek. Unë po ju them  serozisht këtë, sepse 

njerëzit janë mjaft të frustruar, a doni që të keni një incident lart? Kryetar i komunës, a do që 

dikush të lëndohet  lart? Nëse vazhdon kështu, do të ndodhë. Çka nëse dikush vjen e dehur  dhe 

godet dikonin lart, atëherë çfarë do të ndodhë? Mos lejoni që, të jepni një ndalim, votoni këtu 

dhe askush tjetër në Oberek nuk do të shkojë dhe do të përfundojë kjo. 

 

Bratislav Nikolic: Na si ne nuk flasim të njëjtën gjuhë, a keni dëgjuar atë që kam them këtu? 

Ekziston një vendim që është ende në fuqi, për të cilin ne po flasim vazhdimisht 

Radojica Mrđinac: Ka një vendim, por jo një ndalim, është vetëm pezullimi. 

Bratislav Nikolic: Është për një kohë e pacaktuar. 

Radojica Mrdjinac: Lexoni vendimin e vitit 2016, le të dëgjojn qytetarët. 

Stojan Josimovic: Ato që ka  përmendur Dobrivoje, çka e konfuzon njerëzit, kjo është shumë e 

lehtë për t'u shpjeguar. Ju jeni bartësit e organeve legjislative dhe ekzekutive, inspektori erdhi në 

terren, ai shkroi dhe  pezulloj punën, dhe ata punojnë përsëri, ne jemi drejtuar policisë, ne kemi 

një të drejtë ankeses kundër personit i cili nuk respekton rregulloren e komunës. Është shumë më 

e vlefshem aktvendimi i inspektorit komunal sesa dikujna  që gërmon pa ndonjë vendim. Hapat 

tanë të mëtejshëm duhet të jenë të raportojmë në polici, t'i arrestojnë dhe t'i çojnë në polici çdo 

ditë, a është kjo një zgjidhje? Meqenëse asnjë nga ligjet nuk respektohen, masat tona të vetme 

janë të padisin këtë njeri, sepse ai rezulton të ai punon  i pavarur. Nesër, pas kësaj ure, ai do të 



hyjë në një vend privat dhe do të  gërmon lehtë ku dëshiron. Nëse jeni një faktor relevant dhe 

keni juridiksion, ju keni fuqinë, ju lutem, që respektohek ky  vendimi ku qendron që pnimet 

pezullohen deri sa  të gjëjm zgjidhjen. Asnjë zgjidhje nuk është gjetur akoma, ai tashmë ka 

filluar të gërmoj përsëri. Dhe ajo që ne kemi propozuar kryetarit t, ku legji për  ujërat thotë se 

Ministria është e detyruar të dërgojë autoritetin kompetent, dëgjova që disa vjet më parë ishte 

autoriteti kompetent për Lepenc, por ajo ishte një situatë të ndryshme, ai në raportin e tij tha se 

më shumë duket si një deponi. 

Milovan Filipovic: Vendimi shtuhet deri tw zgjidhja, vetëm për të sqaruar deri cila zgjidhje? 

Çka po zgjidhet, a është vetëm pwr uji i pijshëm, apo çfarë është duke u zgjidhur? Ka një 

problem. Jam i kënaqur që kryetari ka thënë se nuk ka mosmarrëveshje mes jush dhe popullit, 

por cila është zgjidhja që po presim? Nëse nuk është thjesht ujë i pijshëm atëherë është 

krejtësisht e përkohshme që parabeseduesi im ka thonë se në vend që të vonojë vendimin për t'u 

pezulluar, të mos shtyhet, është një opsion ligjor. 

Predrag Grbic: Po më beni konfuz. Unë nuk e di se për çka po flasim këtu tani. Pra, në lidhje 

me zgjidhjen, për të ndaluar ndërtimin deri në fund, ky është qëllimi për ju dhe ne. Zgjidhja është 

ndalimi i punës për të gjithë kohën, ky është qëllimi ynë dhe kjo është zgjidhja që duam. 

Milovan Filipoviç: Zgjidhja është ndalimi i vendimit, është në duart tuaja. Zgjidhja është qw të 

merret një akt administrativ i quajtur ndalimi dhe jo pezullim Për shkak se këto dy opsione 

lidhen, akti administrativ ndalohet ose pezullohet. Është një propozim, dhe kjo është ajo që ne po 

kërkojmë. 

Predrag Grbiç: Është e qartë për ne atë që mendoni, shpresoj se është e qartë për ju ato qw  

mendojmë na. kryetari u përpoq të shpjegojë se po bën më të mirën si njeriu i parë i kësaj 

komune, ne të gjithë jemi duke punuar në të dhe me të gjitha mjetet ligjore do të luftojmë për ta 

gjetur këtë zgjidhje. Ju po  kërkoni tani, qw  unw si kryesuesi, ta vendosni kwtë pikë në rendin e 

ditws. Së pari, kjo është  pikë e ndryshme dhe ju g. Radojice keni qenë këshilltar, ju e dini se si 

funkcionojn gjërat s dhe se një propzim vendim duhet të hartohet në mënyrë profesionale, unë 

nuk mund tani me vendos at propozim  para kwshilltareve. Ne do të besedojm për këtë me 

kryetarin dhe me juristin dhe do të shohim se çka është e mundur të bëjmë në këtë drejtim. 

Thjesht ligji nuk mw lejon që tani qes  kwtw propozim-vendim për miratim, sepse ne do  të 

përgatitim këtë vendim, të jetë serioze, të jetë i përbërë prej argumenteve ligjore dhe kur e 

kalojëm mos me qesh dikush në lidhje me të. Ne do të flasim për këtë dhe shpresojmë se ky 

inspektoret do të vijë dhe do të shohim atë qka do të thojnë dhe atëherë do të ketë më shumë 

argumente për parandalimin e këtyre ato punimve. Më vjen keq që nuk mund të bëj diçka të tillë 

në këtë Kuvend. 

Radojica Mrđinac: Kemi ardhur këtu me një qëllim të qartë. Kjo është gjëja më e lehtë për të 

bërë, atë që kërkojm, ju miratoni, me një mënyrë të thjeshtë, duke ngritur dorën tuaj. Votoni  një 

ndalim për ndërtimin e një hidrocentrali në Oberek. 



Nenad Redzic: Ne të gjithë po përpiqemi ta zgjidhim këtë problem. Hapi i parë që duhet të 

merret, në mënyrë që njerëzit të mos mblidhen atje lart, qw  të ndalohën tensionet nga  ne dhe ju, 

uhet  të marrët vendimi për të lëvizur atë makinerit qw janq atje. Nëse ato makinat largohen prej 

atu, askush nuk do të shkojë përsëri në Obereka. Ky është propozimi im, tani vendosni ju,  

wshtw vetëm një sugjerim. Meqë jam inxhinier dhe po ndjek zhvillimet rreth këtyre burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë. Ka një numër i madh të llojeve të burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë që mund të përdoren, si dielli, era, bioenergjia, etj. Stacionet mini-hidroelektrike janë 

tejkaluar në botë, sasia e energjisë që do të gjenerohet nga këto hidrocentrale është e vogjel dhe 

kudo ky  ato janw bwrw, është bërë vetëm e keqja. Natyra po shkatërrohet, nuk do të ketë botë të 

gjallë në ujë, as pranë lumit, do të ketë shkatërrim. Në botë, në Amerikë, 1400 hidrocentrale janë 

mbyllur, në Evropë mbi 400, në Skandinavi nuk u lejojnë atyre qw të bëjnë ato fare. Edhe një 

herë, do të thosha se të gjithë do të ishin më të relaksuar kur makineria nga Oberek do të 

largohet, dhe tani ju  vendosni, janw organet që mund ta zgjidhin atë. 

Predrag Grbiç: Një vendim përmban shumë çështje ligjore, të cilat do të vendosen për tw 

miratuar. Mos mendoni se ne nuk do të marrim një vendim, ju na keni dhënë sugjerime dhe ne do 

të flasim për atë me kryetarin e komunës dhe për të gjitha do të flasim dhe do të shohim se kto tw 

venddosim nw rendin e ditws. Është në rregull propzimi, edhe ne jemi jemi pwr kwtw, por nuk 

mund të marrim një vendim kaq të shpejtë, sepse duhet të ndiqet procedura ligjore, ka shumë 

nenat që duhet të përmbajnë një vendimi të tillë në mënyrë që të jetë e vlefshme. 

Bratislav Nikolic: Nw vendimi duhet të qëndrojë në bazë të qkafitne  kemi kërkuar një gjë të 

tillë, MALS mund ta kthejë atë dhe se ajo është e pavlefshme. Vendimi duhet t'i referohet nw një 

ligji të veçantë, pwr tw  mund ne të votojm, por kush ne garanton se Ministria nuk do të na kthen  

këtë vendim dhe ne thëot se vendimi nuk është në përputhje me ligjin, çfarë do të bëjmë pas 

kësaj? 

Predrag Grbic: Vendimi duhet të jet komplet duhet  të përmban të gjithë nenat e ligjit, çdo detaj 

duhet të pwrfshihet për mos me dal budalla pwr mos mmw qeshur me neve dhe të kthehetj  

vendim, por nuk dihet se në baze çfarit u miratua. 

Stojan Josimovic: Ajo që tha Nesko është një pyetje shumë e rëndësishme dhe esenciale. 

Aktualisht, për ne, vendimi pwr ndalimin është i rëndësishëm për komunën, ky vendim mund të 

përdoret për të zhvendosur ekskavatorin nga ai vend në mënyrë që të bin tensionohet. Ndërkohë, 

ju do të kërkoni zgjidhje ligjore. Ne nuk kemi asnjë dyshim që ju do të kwrkoni zgjidhje, apo një 

efekt pozitiv, vizuel, shpirtëror, moral, do të jetë shumë më e vështirë në qoftë se zhvendosin 

makineri të rënda, kjo indinjuaron banoret,  për ata kanw të drejtë. 

Predrag Grbiç: Shpresoj që ta kuptojmë njëri-tjetrin, unw nuk ju kam mbajtur ligjerata se si 

duhet të duket një vendim, por është me të vërtetë kështu. Ne të gjithë kemi të njëjtin qëllim këtu 

dhe unw tani nwse kisha  mund kisha shkuar atje dhe kisha ndaluar  punimet. 



Zarko Boskocevic: kisha dashur me u nderlidhnw  të gjithë këtë dhe të them se cili është shkaku 

dhe cili është pasoji i gjithë kësaj. Ne sot kemi pësuar pasojat dhe shohim se cilat janwa aresya 

wshtw  vendimin qw wshtw  nxjerrë nga Kuvendi më datwn 05.06.2013, ku KKShtwrpcwska 

pranuar  ndërtimin e  mini hidrocentraleve në planin afatgjatë. Atu ka  të gjitha pikat dhe këndet 

ku do të ndërtohen. Ato ju z. Grbic keni u nënshkrua si Kryesuesi i Kuvendit. 

Predrag Grbiç: Ishte obligimi im si Kryesuesi i Kuvendit. 

Zarko Boškoćević: Edhe këtu në nenin 7 thotë se obligon investitorin për periudhën ligjor prej 2 

vjet qw tw përgatit të gjitha dokumentet e nevojshme, siç ishte në vitin 2013, nga të gjitha 

ministritë përkatëse për të filluar punen. Këtu shkeljet ligji, afati është tejkaluar dhe aji ka qenw 

deri në vitin 2015, dhe ne shohim cilat pasoja po vuajmë tani dhe deri ku kemi ardhur. Kështu 

është në vendimin tuaj. Nw vazhdim thuhetse , në një zhvillim të komunws do tw shkohet në një 

plan të investiv, e cila thotë se  do të punësohen 300 punëtor  të përkohshëm dhe 60 punëtorë të 

përhershëm, ishalla të jetë kështu, askush nuk ka asgjë kundër punesimit. Por  përsëri unë dua të 

them se ky është shkaku dhe pasoji me të cilat përballemi sot. 

Milovan Filipovic: Vetem me thwnw  nw bazw tw dushimit kryetarit, unë kam deklaruar edhe 

pwr  media, nëpër ngastrws  time, ku gjoja duhet të kalon, në qoftë vin deri atu, pwr asnjw lloji i 

parave nuk do të lejojë dhe do të kërkojë ndihmën tuaj dhe unë shpresoj se do tw kam, nëse 

guxojnë të përpiqen dhe të gërmojnë ngastren time. Me të drejtë, kryetari ka thwnw se ne jemi 

fajtorët më të mëdhenj për Lepenacin, po e bëjmë kwto këtu për të mos me u përsëritur . Unë nuk 

do të jap pwr asnjw para dhe them se do të kem mbështetjen tuaj. 

Bratislav Nikolic: Ju keni mbështetjen time maksimale. 

Predrag Grbic: Pasi keni permendur  Kuvendi të vitity 2013, një nga pikat ka qenw edhe 

ndërtimin e mini hidrocentraleve. Ideja e ndërtimit të hidrocentraleve  nuk ka ardhur nga ne, por 

dhe nw  qeveri e mëparshme kanw folur në lidhje me atë, që është jashtëzakonisht pozitive për 

komunën, qw njw kompani Bullgare do të le të financon ato hidrocentrale, madje wshtw 

përmendur  se do të ndërtohen 15 hidrocentrale. Unë kam këtu Plani i Përgjithshëm Urban i 

vendbanimit  Shtërpcë - Brezovicë, ato  ka punuar Institutit i Arhiktetures dhe Urbanizimit e 

Serbisë - Beograd, nw janar 1993, në të cilën ata gjithashtu thonë se do të ishte pozitive qw ato 

mini hidrocentralet tw  tillë të ndërtohet në territorin tonë. Gjithashtu, kemi një propozim nga 

Instituti "Jovan Cvijic" qw ato janw e dobishme. Atw hwre kemi pasur  problem me furnizimin 

me energji elektrike, pasi në atë bisedë u tha se nëse ka ndonjë problem në furnizimin me 

energjinë që Strpce do të ketë prioritet kur është fjala për shfrytëzimin e energjisë që do të 

prodhonin këto mini hidrocentrale. Dhe ashtu wshtw  peshuar, çfarë është e dobishme, çfarë 

është e gabuar, me  ndërtu mini hidrocentrale ose mos me ndërtu ato. Pastaj kemi kwrkuar nga  

kontraktorët qw të kujdesen për botën bimore dhe shtazore, për të shmangur përdorimin e ujit në 

muajt e thatë, të përdorin vetëm 30% e ujit nga stacioni i energjisë, atëherë kemi kërkuar që në 

rast se bwhet ndërtimi punojn banoret  të komunës së Shtërpcës. Në bazë të gjithçkaje që kemi 



kërkuar prej tyre, atëherë kemi menduar se kjo ishte një lëvizje e mençur, e cila tani doli të ishte 

një gabim. Duke parë se si ata sillen, çfarë qëndrimi  kanë ndaj natyrës, ndaj lumenjve, ajo është 

arsyeja pse ne e kemi marr vendimin për të ndaluar dhe ata ato kanw  respektuar deri pak mw 

heret, ky vendimi mbi 2 vjet vlen dhe pastaj papritmas nuk vlen, ata  menjëherë kishin filluar për 

të punuar mos me pas pasur ndalimin të tillë. Qka wshtw nw pyetje  ne duhet ta gjejmë dhe ne po 

punojmë nw atë. Kush ka për qëllim qw të mbesin pa ujë banorët e Shtërpcës? Ne sigurisht nuk 

kemi as ju. Prandaj, siç ka thënë kryetari, ne do të bëjmë çmos për të zgjidhur këto çeshtjt me 

mjete  ligjore pwr mos me ketë asnjë mini-hidrocentral. Shpresoj se do t'ia dalim qw tw  bëjmë 

së bashku. Ajo që unë dua të ju them juve qw jeni çdo ditë nalt, ju pwrgzoj pwr  sjelljen e 

korekte dhe dinjitoze dhe në këtë mënyrë ju jeni duke treguar se si wshwt  komuna jona, nuk jeni 

për ndonjë incident, por për zgjidhjen paqësore të këtij problemi. Mbështetje keni plotësisht nga 

ne, nuk mendoj se ndonjë prej nesh dëshiron që të komplikojë ose tw thënë gënjeshtra për 

arsetyar tw ju, ne do të punojmë siç tha kryetari i komunës. Unë mund të ju thwmw  lirshëm këtë 

duke e njohur Kryetarin tonë, e di që kur aj merret mw diçka, ajo përfundon pozitivisht. 

Dobrivoje Stevanovic: Unë kam thwnw  se dikush krijon dezinformata, t'ju them me përgjegjësi 

se kur erdhi policia nga Ferizaj dhe komadir më pas më tha se ata kanë një leje nga komuna për 

të punuar, por unë nuk do të emërojë kush ishte. Ju vëdosni  shiritat, dikush i hjek, ajo po nw 

ngatërron dhe për këtë arsye ne kërkojmë këtë ndihmë në qoftë se dikush e  shkelj ligjin, atëherë 

ajde  të zbutim tensionet dhe të përgatitmi atë që ju duhet për Kuvendin, dhe unë jam i kënaqur 

që e kanë pranuar propozimin, dhe tw largojn këtë makinë derisa të gjendet një zgjidhje 

përfundimtare. 

Nenad Redzic: Dua të shtoj se kjo nuk është vetëm për Oberek, por edhe për ndalimin e 

ndërtimit të mini hidrocentraleve në të gjithë territorin e komunës së Shtërpcës. Mos bjehet që ne 

jemi lokalisten dhe egoists që përfaqësojnë vetëm interesat tona, dhe për këtë arsye unë kërkoj që 

ndalimi zbatohet për të gjithë lumenjtë në komunën e Shtërpcës. 

Stojan Josimović: Pikpamje studore nw  mini hidrocentralevt të cilat ju kryesuesi keni  cekur, 

ku SANY  dikur ka punuar nw atw koh, vertet qw ka qenw nw rendin e ditës, megjithatë, fokusi 

ishte vetëm në rjedhjen nw qendër dhe mesin e  lumit  Lepenc dhe jo nw burim. Të gjitha ligjet 

në botë ndalojnë rreptësisht hyrjen në burim, është pjesë e Parkut Kombëtar. Dhe këtu, me këto 

mini hidrocentrale, ndikohet drejtpërdrejt nw uji i pijshëm. Ka pasur studimi  pwr ndwrtimin e 

branws posht Brodit ka  Sllatinë, por kur wshtw dërgua në Beograd pwr çfarë mund tw ndodh 

pas kësaj mund të ndodhë,  të cilat janë pasojat e kësaj, qw  mbulesa e borws në sezonin e 

skijimit mund të ndryshojë, arkitekti kryesor dha dorëheqjen dhe u zhvendos nga Ferizaj në 

Beograd, kam dëshmi. Grupi Matkos duhet të jetë i kënaqur që e ka atë, dua të them Lepenacin. 

Mos e prekni ato qw wshtw e jona dhe çfarë na ka dhënë Zoti. 

Predrag Grbic: Sigurohuni që do të bëjmë çmos që, siç tha vetë kryetari i kuvendit, kjo është 

një çështje që zgjidhet. Unë  kam obligim të thwm  se kam marrë një kërkesë në gjuhën shqipe, 

dhe përkthyesi nuk ka mundur qw të përkthen nuk di pwr qka bwhwt fjala sepse e  e kam marrë 



atë gjysmë ore para Kuvendit, shumë pak kohë që  mund të diskutojm pwr  këtë. Është vetëm një 

çështje e lidhur me emërtimin e rrugeve. 

Garip Sahiti: Këtë mund ta diskutojmë në seancën e radhës, sepse kërkesa u pranua vetëm në 

gjuhën shqipe, sepse ka ardhur para fillimit e Kuvendit. 

Predrag Grbic: Pasi askush nuk lajmerohet pwr fjal, seanca e sotme ka mbaruar. 

 

Procesmbajtësi                                                                                  Kryesuesi i Kuvendit 

Staja Markovic        Predrag Grbic 

_____________       _________________ 

 

 


