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

I MBLEDHJËS SË NJËMBDHJETË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË VITISË 

     Mbledhjen e ftoi dhe e kryesoi, z.Bekim Azizi, kryesues i Kuvendit të Komunës së Vitisë. Mbledhja është 

mbajtur më 28.12.2022 (e Martë) në Shtëpinë e Kulturës “Gursel dhe Bajram Sylejmani”, duke filluar me punë 

në ora 10 h. 

      Në mbledhje morën pjesë: kryesuesi i Kuvendit, z.Bekim Azizi, kryetari z.Sokol Haliti, nënkryetari, z.Hasan 

Aliu; si dhe këshilltarët e Kuvendit: z.Ramadan Deliu, z.Sokol Shaqiri, z.Basri Sylejmani, znj.Valentina 

Mehmeti, z.Zejnepe Osmani, z.Ali Bajrami, z.Ekrem Ymeri, z.Arbnora Hajredini, z.Jakup Demiri, z.Liridona 

Bislimi, z.Sejdi Emini, z.Nexhat Halili, z.Remzi Salihu, z.Durim Sylejmani, znj.Lindita Demelezi, z.Majlinda 

Shabani, z.Musli Neziri, znj.Vilsona Maliqi-Salihu, znj. Zyrafete Rama, z.Veton Ramadani, znj.Anisë 

Zejnullahu, z.Reshat Azizi, ndërsa mungoi znj.Taibe Ibrahimi, z.Sokol Hyseni, z.Taulant Haxhiu. Në mbledhje 

morën pjesë edhe drejtorët e drejtorive, zyrat e kryetarit, mediat elektronike. 

     Pasi u konstatua se prezent janë 24 anëtarë të KK-së, kryesuesi i Kuvendit e shpalli të hapur mbledhjen. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Mirëdita dhe mirë se keni ardhur në seancën e njëmbdhjetë të rregullt të Kuvendit 

Komunal të Vitisë! Të nderuar të pranishëm, i nderuar nënkryetar, drejtor të drejtorive, zyre të informimit, media, 

qytetarë të Komunës së Vitisë, po fillojmë seancën e rregullt të kunvedit komunal të fundit për vitin 2022. Para 

se të ja fillojmë, kisha kërku nga të gjithë të pranishmit të nderojmë me një minut heshtje për Jakup Jahirin, i cili 

ka ndrru jetë. I ndjeri ka qenë kryetar i kuvendit për një mandat. Për veprën e ti që ka qenë i palodhshëm për 

çështje kombëtare, si kryesues i kuvendit kërkoj një minut heshtje. Nderim jetës dhe veprës së Jakup Jahirit. 

Fillimisht dua të ju falënderoj për punën, për angazhimin gjatë gjithë vitit, për kontributin e dhënë nga të gjithë 

ju, për të gjitha çështjet që i kemi ngrit, për të gjitha çështjet që i kemi diskutu në interes të qytetarëve, në interes 

të vendit. Ju falënderoj për të gjitha votimet, propozimet për të gjitha punët që i kemi kry së bashku uroj që festat 

e fundvitit t’i kalojmë mirë, uroj që edhe në vitin e ardhshëm të kemi shëndet të mirë, të kemi punë më të mbarë 

për të gjithë popullin, të gjithë komunën. Në këtë urim të fundvitit i uroj edhe mërgimtarëve të cilët janë tu ardh 

shumë për festat e fundvitit. Ju urojmë që edhe ata të kalojnë sa më mirë në vendlindje. Gjatë kësaj periudhe 

kemi pasë një pjesë të mirë të akteve që është kthyer konfirmimi i ligjshmërisë, kemi te taksat, ngarkesa dhe 

gjoba. Na është kthyer prap një përmirësim që kjo të del në rend të ditës. Çështja e vendimit për obeliskun e 

“Medelin Olbright” nuk është në harmoni me planin zhvillimor na është kthy që e kemi prapë te pikat e rendit të 

ditës, që do ta diskutojmë para se të hyn në rend të ditës. Tu e pas parasysh që është edhe fundi i vitit, besoj që 

të jemi më të shkurt, të jemi më të kjart, se është edhe pjesa e pasditës debati publik i kryetarit, duhet ta lirojmë 

sallën. Para se të hy në rend të dites, hapi debat. Kemi pas komitetin e kalum nga znj.Liridona është kërku një 

informatë e shkurtë për 16 ditshin e dhunës gjinore. 
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     znj.Merrushe Ahmeti, drejtoresha: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Sot ndjehem e nderuar dhe e 

vlerësuar që prej meje është kërkuar një raport i tillë, i cili praktikisht flet shumë për juve. Ashtu si në mbarë 

botën, qysh prej vitit 91, ashtu edhe ne jemi munduar me shënu me aktivitete të ndryshme, mirëpo normalisht që 

këto aktivitete ju kanë përshtatur kontestit tonë. Qëllimi 16 ditor i dhunës nuk mbetet vetëm 16 ditë për ne, 

mirëpo normalisht që ne mundohemi përmes aktiviteteve të ndryshme gjatë tërë vitit të shënohet ashtu si në 

mbarë botën këto 16 ditë hapen diskutimet me qëllimin që të kemi eleminim të dhunës gjinore. Më lejoni të ju 

prezantoj me aktivitetet që janë mbajtur për nder të 16 ditshit, nga punonjësi i shërbimit social z.Shaqir Zuka në 

bashkëpunim me zyrtarin e policisë, z.Muhamet Ajeti, ka mbajtur ligjërata me nxënësit e shkollës “Jonuz 

Zejnullahu” në Viti, në “Kongresin e Manastirit” Pozheran, në shkollën “Njazi Rexhepi” në Sllatinën e Epërme. 

Po ashtu në gjimnazin “Kuvendi i Lezhës” në Viti dhe në shkollën fillore në Trestenik. Më lejoni të  citoj se, 

këto janë bërë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe në bashkëpunim me DKA-në në Komunën e Vitisë. 

Ajo çka i ka dhanë përmbushje kësaj ligjerate është pjesëmarrja edhe e policisë, ku së bashku zyrtari i shërbimit 

social me z.Muhamet Ajetin i kanë paraqitë para nxënësve këndvështrimet nga ana e tyre profesionale. Po ashtu 

përmes komunikimit të drejtpërdrejt me nxënësit është synuar që të përcillet mesazhi që, dhuna nuk është zgjidhje 

dhe janë përcjellur mënyara e komunikimit dhe raportimit të dhunës. Më lejoni po ashtu të citoj se, çka bëjmë 

ne si Komunë e Vitisë. Me raste të tilla Komuna e Vitisë participon me pagesë në strehimoren e Gjilanit, në 

kuadër të Qendrës për Punë Sociale dhe të DSHMS-së ne ofrojmë këto shërbime, si: asistim social, këshillim 

psikosocial, ofrimi i mundësisë së kontaktit prindër fëmij, po ashtu dhe në bazë të nevojave shëndetësore, mirëpo 

ajo çka dua me cek është se, këto shërbime ofrohen në bazë të kontekstit të rastit. Nuk vlejnë asnjëhere të njëjtat 

për secilin person, mirëpo veprohet në bazë të rastit. Ne bashkëpojmë me organizata të ndryshme, më saktësisht 

me programet e tyre që ju përshtaten personat të cilët kanë nevojë për shërbime sociale. Punonjësit e shërbimit 

social në Komunën e Vitisë janë në kujdestari, ata janë 24 orë në dispozicion. Një falënderim të veçatë, se ata 

bëjnë një punë shumë të madhe dhe shumë humane, mbi të gjitha duke ofruar shërbime, pavarsisht mungesave 

të shumta teknike që ata i hasin në punën e tyre. Statistikat të cilat janë në komunën e Vitisë sa i përket dhunës 

në bazë gjinore të raportuar, statistikat janë shumë të mirëseardhura në punën time dhe i dua shumë veçanarisht 

në marrjen e vendimeve dhe paraqitjen e problemeve, mirëpo më lenë me dyshu në statistikat të cilat janë 

faktikisht i kemi për momentin 48 raste prej muajit Janar deri në muajin Dhjetori, ku 35 janë gra dhe 13 burra. 

Kjo është një statistikë, nëse e zberthejmë me përqindje është një përqindje e vogël, mirëpo ndoshta lë shumë 

për të dëshiruar në qoftëse qasemi më fell, ndoshta është numri shumë më i madh sa që është kjo. Është e trishtë 

rastet e fundit që i kemi parë nëpër media, viktimat e dhunës, mënyrat se si kanë përfundu, por është edhe më e 

trishtë akoma ku këto gjëra bëhen dhe thirren në emër të moralit, religjionit ose në kuadër të shoqërisë patriarkale, 

padyshim që gjeja më me vlerë e një njeriu është liria, dhe çdo njëri në shoqëri ka vlerë për ne, prandaj neve na 

mbetet shumë punë për përmisimin e mirëqenies së tyre. Pasi që jemi në fundvit, kisha shpreh dëshiren të ja uroj 

festat e fundvitit dhe ju urojë një vit sa më të mbarë. 

     z.Ali Bajrami: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Një here shfrytzojë edhe rastin të gjithë qytetarëve 

të Komunës së Vitisë dhe të Republikës së Kosovës të ju uroj festat e fundvitit. Unë për këtë seancë kam dy 

pyetje, njëra është për drejtorin e bujqësisë, me na informu sa është vlera e përgjithshme e subvencioneve me të 

cilat është mbështetur fermeri vitias, dhe pyetja e dytë shkon për Drejtorinë e Arsimit. Drejtoreshë, është 

shpërnda nëpër shkolla rregullorja: a është rregullore që ka psu ndonjë ndryshim apo është rregullorja e vjetër e 

2014 por vetëm që keni kërku që të implementohet? Faleminderit! 

     z.Musli Neziri: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Një përshendetje speciale shkon edhe për diasporën, 

e cila këto ditë veç ka fillu të vërshon në Komunën e Vitisë, si dhe shfrytëzoj rastin të ju uroj gjithë besimtarëve 

katolik festen e Krishtlindjeve për fundvit. Unë kam dy pyetje, përgjigjjen mund ta jep njëri, sepse ka të bëjë me 

dy drejtoritë. Si Komitet për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, gjatë vizitave që i kemi pas në shoqeritë kulturore, 

ata kanë edhe kërkesat e tyre, prandaj një kërkesë e tyre që ka dalë është që, hapësira e përgatitjeve të shoqërive 
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kulturore për aktivitetet të cilat i bëjnë ata kanë hapësira apo dhoma të zhveshjeve apo ushtrimeve. Aty është e 

nxënë me disa mjete të punës, të Drejtorisë së Shërbimeve Publike apo punëtorët të cilët punojnë për pastrim, 

prandaj ata e kanë këtë kërkesë si shqetësim që të mund të ushtrojnë aktivitetet e tyre kulturore. Përgjigjen mund 

ta jap ose drejtori i kulturës ose drejtori i shërbimeve publike, por ata kerkojnë një hapësirë të shfrytzojnë 

aktivitetet e tyre kulturore. Pyetja e dytë ka të bëjë me drejtoreshën e arsimit. Javën e kalume na ka ardh një 

vendim në shkolla që, si vendim ka pas një efekt jo të mirë, sidomos te shkollat e mesme, ku aty është kërku që, 

pushimi i gjatë të shfrytëzohet në hapësira brenda shkollave, të mos dalin jashtë dhe ai vendim të nxënësit nuk 

është pranu mirë. Ne për dy ditë radhazi jemi ballafaqu me një situatë jo të mirë në shkolla, si mësimdhënës që 

jam në shkollën e mesme “Jonuz Zejnullahu”, por e njëjta ka ndodhë edhe në gjimnaz, prandaj se si është marr 

ai vendim, mendoj që ka qenë gabim, sepse të merret një vendim për një veprim të përgjithshem të shkollave, 

mendoj që duhet të jetë dikush përbrenda ose të konsultohen drejotrët e shkollave. Unë për sa kam njohuri, 

drejtoritë e shkollave nuk janë konsultu ose nuk kanë dhanë pajtimin që të bëhet një veprim i tillë, dhe unë 

mendoj që nuk ka qenë e menduar mirë, sepse pastaj situata ka qenë jo e mirë për të gjithë neve. Edhe tjetra, 

zakonisht si kërkesë në të jetë kjo që, kur të diskutohet për arsimin e përgjithshëm në Komunën e Vitisë, Komiteti 

për Arsim, kërkoj që të jemi gjithmonë të ftuar, nëse normalisht ne mendojmë që japim kontribut secili aty, që 

do të mund të jemi në takime që diskutohet arsimi. Kërkoj që të jemi edhe ne aty të përfshim përshkak të njohjes 

rrethanave. Nuk po them që jemi ku me ditë sa ekspert, por kontributin mundemi me dhanë rreth asaj se çka 

mund të punojmë bashkarisht. 

     znj.Majlinda Shabani: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Edhe unë ju bashkagjitem urimit të gjithë 

qytetarëve të Komunës së Vitisë për vitin 2023. Shpresoj që viti 2023 me na gjetë më mirë se viti 2022. Unë po 

ju bashkangjitem çështjes që kolegu asamblist e ngriti si pyetje. Unë po du me qenë pak më konkret, po du me 

pyet drejtoreshën e arsimit, se në bazë të cilit udhzim administrativ ose rregullores është marr ky vendim. Edhe 

çështjen që ne si komitet jemi lanë komplet anash edhe nuk jemi pyet për këtë vendim që është marrë, andaj unë 

po besoj që, kjo ka qenë tejet shqetësuese, për shkak që unë i kam parë edhe videot që janë bërë nëpër shkolla 

dhe si ka qenë gjendja. Pikërisht aty pyetjen e dytë e kam që ka të bëjë me Qendrën e Mjekësisë Familjare në 

Viti kam marrë informacion se është bërë furnizimi me drunjë. Unë kisha dashtë me ditë se sa metra drunjë janë 

parapar që të bëhet furnizimi dhe në bazë të cilit kod ose linjë buxhetore është bërë furnizimi i drunjtëve. 

Faleminderit! 

     z.Ilir Zuka: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Fillimisht ja uroj festat e fundvitit të gjithëve. Punën e 

shkollës në Pozheran, drejtoresh e kemi bërë që çdo seancë me ngrit, po seancën e kalume mungova ke qetë, 

Pozherani nuk i ra në mend askujt për shkollë, kështu që kisha pas qef me ditë një informatë çka është ka ndodh 

me të. Këto ditë e kemi pasë një reklamim të madh prej partisë opozitare në Komunën e Vitis, nivelin nacional 

qeverin e ka livdu buxhetin që ka kalu, një nder buxhetet më të mëdhenj në Kosovë, por jam befasu me ta se si 

nuk ju ka ardh keq kur 3 kërkesa për Komunën e Vitisë nuk kan kalu, zgjerimi i rrugës Kllokol, Pozheran, Sojevë 

nuk është votu nga deputetet e Komunës së Vitisë, unaza që lidh Vitin nuk ka kalu, edhe e kisha një kërkesë prej 

asamblistit të Vetvendosjes nga ana ime: a qëndron hala rreth autostradës, se e ka ngritë shumë? z.Sejdi për ty 

është, për autostradën e kam fjalën. Domethanë ke kërku protesta, gjithçka. A i qëndron fjalëve tua ende, kisha 

pas qef me ditë? Edhe një pyetje për drejtoreshën. Drejtoreshë, kur të vish në Pozheran, ne kemi administrator. 

Çdo kërkesë që ki me ngrit, nisu prej administratorit. Mos shko shkallën e dytë e të tretë me mbajtë takime për 

një punë që është mu kry në Pozheran, hirarkinë respektoje. Ti me siguri e dinë për Qendrën për Persona me 

Nevoja të Veçanta u kanë mirë me u konsultu paraprakishtë me administratorin edhe Pozherani e ka një kshill 

ka gjithqka domethan që ke mujtë me i konsultu jo me shku në shkallen e dytë të tret me u taku. 

     z.Nexhat Halili: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Edhe unë ju uroj festat e fundvitit. Kam një pyetje. 

Renovimi dhe zgjerimi i rrugës “Kongresi i Manastirit”. Pyes, deri ku ka mbrri kryerja e punëve për këtë projekt? 

Kontrata është e lidhur me 29.09.2022, me kohëzgjatje prej 2 vite, me vlerë 569 mijë e 724.50 euro me datën 
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23.11, autoriteti kontraktues, përkatësisht Zyra e Prokurimit ka publikuar procedurën e negociuar për publik të 

njoftimit të kontratës për renovimin dhe zgjerimin e rrugës “Kongresi i Manastirit”, faza e dytë, demolimet në 

bazë të Ligjit të Prokurimit Publik. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Këtë e kemi kërku edhe në seancën e kalume në bazë të juve, që me ardh 

inxhinerat dhe me u konsultu me këto. Vetëm nëse bënë shkurt, se jemi marrë vesh me kërkesën e Jakupit, që në 

këtë seancë me ardhë me u marrë me këto. Grupi i juaj kanë kërku që mos me ardhë në këtë seancë. 

     z.Nexhat Halili: Puna shtesë. Ne e dimë në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik parashihet 10%, tash në bazë 

të procedurës negociuese, të cilën e kanë publiku autoriteti kontraktuese, Zyra e Prokurimit, nuk është 10%, por 

është 20 e diçka %. Në bazë të cilit nen, cilit ligj është parapa 20%. Edhe në kuadër të kësaj pyetje, të gjitha 

procedurat e prokurimit, kontratat të cilat janë lidhë për punë, të gjitha, mos të them 100% po shumicën e 

tejkalojnë buxhetin e parapamë për këto projekte. Pyetje e dytë është për Drejtorinë e Shërbimeve Publike. A 

keni bërë ndonjëhere ndonjë vizitë te Njësia e Zjarrfikësve. Ajo njësi, në bazë të kushteve të cilat egzistojnë te 

objeti janë mizore. A keni bërë ndonjë kërkesë për vazhdimin e projektit, e cila është investu në atë objekt? Dhe 

pyetja tjetër për pajisjet e zjarrfikësve. Në bazë të disa informatave, gati më shumë se gjysma e pajisjeve të 

zjarrfikësve kanë kaluar afatin dhe kur shkojnë te kontrollat teknike, më shumë se gjysma dalin të pakompletum, 

domethanë nuk e kalojnë kontrollen teknike. Një pyetje tjetër e kam. Te Drejtoria e Bujqësisë nuk e di apo këta 

kur e bëjnë publikimin në web faqe të komunës apo Drejtoria e Bujqësisë. Te subvencionet, nëse i marrim listën 

e përfituesve me sperkatse, publikimin edhe numrin e personave të cilët kan marrë subvencione është me datën 

05.12, ndërsa publikimi bëhet me 25.11. Plus tjetra, është te njoftimi për dhënie të kontratës, në realitet është me 

21.12, a më së pari jepen tani lidhet kontrata. 

     znj.Liridona Bislimi: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Urimet të mëparshme të gjithë kolegeve për 

festat e fundvitit. Njëashtu i bashkangjitem edhe unë, njëashtu duke ju bashkangjitë edhe asaj fushatës 

sensibilizuese kundër konsumimit të produkteve serbe, ne e dimë që në fundvit, me ardhjen e mërgatës jemi 

popull që furnizohemi më së shumti me ushqime, mirëpo kisha kërku prej qytetarëve, por njëkohësisht edhe prej 

gjithë të pranishmëve që, të i ikim sa më shumë barkodeve të cilën bartin produktet serbe. Unë e kisha falenderu 

drejtoreshën për diskutimin në paraqitje në raportin që e dha. Kam një pyetje për të. E kam parë një kronikë që 

është bërë në Plus Televizion, pra në mediat lokale, ku është diskutu për çështjen te shërbimi social. Edhe ne siç 

e dimë, te shërbimi social kemi shumë raste të ndryshme që kan probleme të ndryshme edhe me psikolog. 

Shërbimet të cilat kryhen prej stafit aty, pjesa dërmuese ose mos të themë të gjithë kan shkollim  juridik. A keni 

angazhu ndonjë psikolog tek shërbimi social për rastet të dhunës, për shkak se siç e ceket edhe ju, kemi rritje të 

shumta. Nuk po flas vetëm në Komunën e Vitisë, kjo është një rritje që është duke ndodhur në të gjithë shoqërinë 

tonë, gjithashtu nënkryear e kam një kërkesë prej studentëve në përgjithësi, mirëpo më specifikisht e kam tek 

studentët të cilën presin trasport publik prej fshatit Skifteraj për me shku në Ferizaj. Ata kanë nevojë për një 

kabinë për pritje të trasportit publik, është një mungesë mjaftë e madhe dhe tashti normalisht që jemi në stinën e 

Dimrit, edhe është jashtzakonisht shumë problematike në këtë kohë ata të presin transportin publik, mirëpo mos 

ta kenë një kabinë për pritje. 

     z.Sejdi Emini: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Së pari si vërejtje pata te 1 minut heshtje që mbajtëm 

për profin Jakup. Unë mendoj që kemi pas obligim si kuvend komunal ta mbajmë një mbledhje komumorative 

në kohën e duhur për njerëz dhe figura si është profi Jakup, por sa e di unë edhe dy mandate ka qenë anëtar i 

kuvendit komunal. Herave tjera është mirë me marr msim prej këtij rasti, që me u mbajtë një mbledhje taman 

zyrtare edhe me ja bë nderin edhe respektin aq sa e meriton. E dyta, i përgjigjem pyetjes së Ilirit, direkt bëri 

pyetje për mua rreth kyqjes së autostradës. Po Ilir, është shumë e vërtet që në kohën më herët kam kerku që edhe 

të protestohet. Qëllimi ka qenë që të mrrihet kyqja në autostradë, ajo për çfarë e ndiej veten mirë dhe më bënë 

krenar, sepse kyqjen e autostradës e kam shnëdrru në një kauzë ku i kam shti të merren krejt qeveritë një pas një, 

edhe njerëzit me ndikim politik brenda Vitisë, që janë të gjithë për sa di unë dhe sa kam informatë unë. Çështja 
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e kyqjes në autostradë është në procedurë ku 3 prona janë në shpronësim, nëse arrin me u shpronsu ato 3 prona 

dhe nëse nuk bëhet kyqja atëher unë rri në fjalët e mia që i kam thënë në kohën kur kam bërë thirje. Unë për 

protestë ju nuk jeni bashkangjit, por nëse nuk bëhet unë ju bashkangjitem pa problem kur është interesi qytetarit 

gjithëher jam mundu me bë kërkesa në interes qysh është edhe kyqja e Vitisë që ka me qenë një ndihmës dhe një 

interes shumë i madh i qytetarëve të Vitisë e ki edhe rrugën mbrapa që po bëhet tashti edhe atë rrugë e kam inicu 

e dini qysh e kam arsyetu dhe si po bëhet. Unë jam i gatshëm kur të është interesi i qytetarit me qit në rend të 

parë. 

     z.Naim Pira, drejtori: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! U parashtrun 2 pyetje, një nga ana e z.Aliut 

dhe një nga ana e z.Nexhatit rreth Drejtorisë së Bujqësisë. Këtë vit Drejtoria e Bujqësisë ka qenë e kujdesshme 

sa i përket hargjimit të buxhetit, i cili ka qenë i dedikuar për Drejtorinë e Bujqësisë. Mund të them kështu që, me 

disa projekte që kanë mbet nga viti i kaluar dhe nga ky vit diku janë përkrah bujqit vetëm nga të hyrat komunale, 

nga subvencionet komunale me një vlerë mbi 200 mijë euro, ndërsa sa i përket pyetjes së z.Nexhatit rreth asaj 

se a është publiku me kohë, unë po e them që atë ditë që është përpilu lista nga ana e komisionit është bërë 

publike. Këtu para sallës kuvendit në dritare dhe meqenëse Zyra e Informimit e dinë që web faqja për një kohë 

të gjatë kohës sa ka qenë jofunksionale. Unë i kam dergu me kohë momentin që është rihap faqja dhe e kam lutë 

shpeshhere edhe z.Mustafen edhe z.Agronin, që momentin që të hapet faqja të bëhet publike. Ndoshta është bërë 

me vonesë, por sidoqoftë ne i kemi informu me kohë edhe mua. Më lejoni të ju uroj të gjithë qytetarëve festat e 

fundvitit. Uroj që ky vit i ri të jetë një vit më i suksesshëm, me prespirativë për të gjithë qytetarët e komunës 

sonë. 

     z.Nexhat Halili: Publikimi është shpërnda para kohe. 

     z.Naim Pira, drejtori: Nuk është e vërtet, nëse ka mujte të behet ndonjë gabim teknik. Për pyetjen që e 

parashtrove, pikërisht në projektin i kam parë të zinjtë e ullirit. Përmi 2-3 here kam qenë në OSHP për këtë 

projekt mos me na humb dhe në momentin e fundit 1 javë para se me u mbyllë kemi arritë të zgjidhet operatori, 

për shkak se në momentin e fundit dikush tjetër ka jek dorë nga ajo, për shkak të jo funksionalitetit OSHP-së, jo 

Komunës së Vitisë, as drejtorisë së bujqësisë. Kjo është përgjigja, tjetër nuk kam. 

     z.Basri Aliu, drejtori: Përshendetje për të gjithë të pranishmit dhe ju uroj një punë të mbarë dhe përfundim 

të një viti! Ishalla viti tjetër do të jetë më i suksesshëm se ky, kështu edhe unë po ju bashkangjitem urimeve për 

fundvit. Ke një pyetje prej asamblaistit Nexhatit lidhur me ndërtesën e zjarrfikësve e cila është ende e 

papërfunduar. Është fakt Nexhat që kushte te zjarrfikësit janë të vështira. Përpjekjet tona pse ka qenë një projekt 

i ministrisë që përfundon, ajo ka ardh deri te një përfundim jo i duhur, për shkak se u ndërpre kontrata me 

operatorin e mëhershem dhe janë bërë prerjet e punimeve, ndërsa gjatë prerjes së punimeve të cilat i kanë bërë 

Ministria e Punëve të Brendshme, ka ardhë një përfundim që duhet të invesohet një vlerë marramendëse që për 

neve krejt objekti ka kushtu 200 mijë euro, ndërsa ata e kanë bërë një projekt tjetër që kushton 450 mijë euro. 

Kam kërku dy here takim me sekretarin e Ministrisë së Brendshme, të treten here nuk më kanë pranu, kështu që 

më kanë drejtu te agjencioni AMEA, sepse ne veç i kemi bërë prerjen e punimeve dhe kemi bërë paramasen. 

Tashti nuk është detyrë e jona kam shku te AMEA. Ata thonë që është problemi që ata e kanë bërë paramas të 

madhe. Ne kaq mjete nuk kemi, kështu që në bisedë e sipër kemi ardh deri te një përfundim që ta bëjmë një 

paramas tjetër që me inxhinierat tonë komunal ta bëjmë një paramasë. Ato çka janë të nevojshme në mënyrë që 

ta funksionalizojmë ndërtesen e zjarrfikësve, që ata të kalojnë atje dhe me bashkëfinancim. Domethanë që edhe 

komuna ka shpreh gatishmëri që edhe ne të invesotjmë në mënyrë që ta perfundojmë edhe këtë proces, ndërsa 

sa i përket aparaturës nuk të kuptova për cilën aparaturë e ke fjalën.  

     z.Nexhat Halili: Për të gjithë kamionat e pajisjet lëvizëse.  

     z.Basri Aliu, drejtori: Nuk është e vërtetë, ki paisje për fikjen e zjarreve. Duhesh me kuptu që, zjarrfiksat 

janë edhe kompetencë e AMEA-së dhe ata munden me i furnizu. Ne i rrimë gati në këtë kuptimin për mirëmbajtje 

dhe nuk është që nuk janë krejt funksionale, por edhe ato janë vjetru. 



6 
 

     z.Valmir Sahiti, drejtori: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Më lejoni që fillimisht t’i bashkëngjitem 

urimit me rastin e festave të fundvitit dhe po ashtu ju uroj të gjihtë mërgimtarëve pushime të këndshme në 

vendlindje. Më lejoni të ju përgjigjem pyetjes të drejtuar nga këshilltari komunal, z.Musli Neziri, rreth hapësirave 

brenda shtëpisë së kulturës. E para, dëshiroj ta konfirmoj që shoqëritë kulturo artistike e kanë të gjithë hapësiren 

e nevojshme për zhvillimin e vepritarisë së tyre dhe Komuna e Vitisë është njëra ndër komunat shembull që 

pothuajse për të gjitha organizat tjera joqeveritare ka siguruar objekte tjera përcsjellëse, përveç hapësirave ku 

atje i zhvillojnë veprimtaritë në koncerte dhe prova. Është e vërtet që një pjesë e hyrjeve të sallave të koncerteve 

është e zënë me mjete pune, por në konsultim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike do ta trajtojmë shumë shpejtë 

dhe do të gjejmë zgjidhjen për këtë rast. 

     znj.Merrushe Ahmeti, drejtoreshë: Faleminderit për pyetjen! Atëhere, për momentin i kemi 320 metra 

drunj, pritet me i marr edhe 400 metra, ndërsa sa i përket kodit, është kodi për furnizim me drunj dhe pelet, më 

saktësisht me numër 13760, ndërsa sa i përket pyejtes së Liridones, është e vërtet se te Qendra për Punë Sociale, 

shumica e punonjësve janë të profilit jurist, janë të punsume edhe 2 femra që jan të begrandit të psikologjisë, të 

shkencave sociale, mirëpo a e ushtrojnë detyrën e psikologes, nuk e parasheh një ligj, një statut, që Qendra për 

Punë Sociale duhet me pas psikolog edhe duhet të ushtrohet detyra vetëm e psikologut, ndërsa sa i përket çështjes 

së rekrutimit dhe seleksionimit, është zyra përgjegjëse e burimeve njerëzore.  

     znj.Fatbardha Emini, drejtoreshë: Përshendetje për të githë të pranishmit! Ju faleminderoj të gjithëve për 

këtë bashkëpunim që kemi pas gjatë këtij viti, uroj që viti 2023 të jetë me shëndet të mirë dhe me suksese të 

përbashkëta. U parashtrun disa pyetje që kanë të bëjnë me funksionimin apo mbarëvajtjen, suksesit arsimor nëpër 

shkolla. Ali Bajrami parashtrojë pyetje, a është ndryshu rregullorja. Jo, nuk është ndryshu, sepse rregulloret 

komunale ndryshohen në kuvendin komunal. Unë e kam përcjellë një qarkore njoftuse për shkollat. E dini që 

qarkorja njoftuese është një thjeshtësim i bazës ligjore, i Ligjit mbi Arsimin nëpër Komuna, i arsimit 

parauniversitar dhe i rregullores komunale. Kam kërku që këto akte të zbatohen dhe të gjejn zbatushmëri në 

institucione edukativo arsimore në bazë të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar. Po ndërlidhna edhe me pyetjen e 

kolegeve tjerë, meqë është një çështje e njëjtë sa i përket qarkores së fundit njoftuses. Kjo ka ardhë në saje të 

takimit të rregullt që i kemi me drejtorët e shkollave, në saje të takimit të rregullt që e kemi me Këshillin e 

Prindërve Komunal me Këshillin mbi Sigurinë në Bashkësi dhe me këshillin mbi sigurinë në shkolla, që së fundi 

e kemi edhe këtë këshill që ka të bëjë vetëm me sigurin në shkolla. A është dashtë të zbatohet një rregullativ e 

tillë, mendoj që më herët ne ndoshta jemi komuna e fundit që i kemi shkollat e hapura edha gjatë procesit 

mësimor, domethanë shkoni në Gjilan, në Ferizaj, në Prishtinë në shkollat e mesme, sidomos nuk mundet unë 

personalisht javën e kaluar kam qenë në Gjilan dhe është dashtë me dorëzu letërnjoftimin tek sigurimi në oborrin 

e shkollës për të hyrë në shkollë. Kjo është në saje të parimit themelor të Ligjit mbi Arsimin Paraunviersitar, një 

prej parimvev themelore, siguria dhe mirëqenia e nxënësve. Ne përpos që duhet të kujdesemi për rritjen e cilësisë, 

për rezultate më të mira, objektivi jonë si Drejtori e Arsimit është edhe siguria e nxënësve. E dinë, javë më parë 

pavarsisht që nuk ka ndodhë në oborr të shkollës, ka ndodhë në qytet, është therur një nxënës, domethënë këtë 

ne nuk mundemi me kalu në heshtje edhe me u bë që nuk po ndodhë asgjë, ne nuk mundemi me kalu në heshtje 

që nxënësit tanë nuk përdorin mjete të dëmshme që sjellin në të ardhmen, që dëmtohen edhe karakteri i tyre apo 

personaliteti, ka pasoja përderisa ndodhë në shkollat e regjionit edhe tek ne duhet te ndodhë. Ne kemi kërku edhe 

me këshillin e prindërve, vetëm kam kërku të zbatohet rregullativë edhe sa i përket mirëmbatjes edhe sa i përket 

diciplinës së msimdhënësve edhe gjitha këto, domethanë nuk ka nevojë pavarsisht respektit që kam për komitetin 

për arsim, por ne jemi dy organe të ndamë ekzekutivi dhe legjislativi. Ju na monitoroni, na kritikoni, na këshilloni 

kur ne bëjme gabime, por vendimmarrja është e ndarë, sepse këtë na e ka ndarë Ligji mbi Vetqeverisje Lokale. 

A është dashtë me u konsultu, nuk e di që duhet me u konslutu për me zbatu një rregullativë ligjore ju, e sidomos 

profa Musli, jeni profesor aty dhe unë konsideroj që duhet të jeni  avokuesi më i madh i kësaj rregullative, sepse 

personalisht jeni idhëtar i rendit, bile disa rekomandime të juaja i kam marrë shumë për bazë, sidomos ndalimi i 
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këtyre festave nëpër shkolla edhe çdo rekomandim që ka të bëjë me sigurinë, rendin dhe diciplinën, jo vetëm 

Komiteti për Arsim, po kushdo qoftë ne kemi me u ulë në Drejtorinë e Arsimit kemi me diskutu po ashtu në 

takimin e fundit që kemi pasë me OSBE-në, drejtorët e arsimit dhe ministria, nga hulumtimet e fundit kanë dalë 

që shkollat në Kosovë kanë dalë jo të sigurta dhe mbi 85% e nxenësve dhe msimdhënësve kanë kërku të 

sigurohen nga policia. Domethanë kjo nuk është një informatë me hudhë poshtë, por ne duhet me marrë masa 

preventive në planifikimin e 2023-së. Do të ketë edhe sigurim fizik për shkollat e qytetit të Vitisë menjëhere në 

Janar do të filloj me procedura, pastaj ndoshta në kampusin pas rivitalizimit të gjimnazit do ta bëjmë edhe ne një 

hapësirë ndoshta edhe më të sigurt në kampus. Në shkollat e mesme ne kemi mësim gjysmë dite, nuk është 

mësim githëditorë, edhe shujtat nxënësit munden t’i marrin nga shtëpia apo munden ta kenë një shujtë edhe në 

shtëpi, por mbi të gjitha ne duhet të kujdesmi për sigurinë e nxënësve, sepse nuk është imazh i mirë për shkollat 

që ne nxënësit t’i shohin nëpër kafe gjatë procesit mësimor, edhe nxënësit kur dojnë me hy në shkollë edhe kur 

të dojnë me dalë, ne nuk jau kemi ndalu me dalë prej shkolle, por me leje të kujdestarit dhe të menaxhmetit të 

shkollës, për shkak se prindi e dërgon fëmijën në shkollë dhe ai e dinë që është në shkollë, dhe ne duhet të 

kujdesemi që ai të qëndrojë në shkollë. Prej kësaj nuk ka kthim mbrapa dhe kërkoj ta zbatoni edhe si shkollë e 

mesme profesionale, me që aty ka rezistencë edhe më shumë siç duket edhe nga ana e nxënësve, mirpo kjo nuk 

ka kthim mbrapa, sepse shumë më lehtë me mbajtë 15 minuta pushim për nxënësit i dergon në kafe, por duhet 

ta kesh përgjegjësinëm por edhe këto 15 minuta të pushimit duhet t’i kesh në monitorim. Kaq kisha, kjo është në 

të mirë të nxënësve, në të mirë të sigurisë, në të mirë të shkollave. Vetëm kam kërku të ketë rregullativë. Po 

ashtu edhe sa i përket asaj qarkore, janë edhe disa kërkesa për mirëmbajtje nëpër shkolla edhe për msimdhënësit, 

por edhe për drejtorët, sepse është një kontratë që secili e ka nënshkru. Unë kam kërku t’i përmbahen kritereve 

të kontratës që e kanë nënshkru. Kaq kisha për këtë. Sa i përket shkollës së Pozheranit, vërtetë është shqetësuese, 

definitivisht nuk di as fjalë me gjetë me përshkru. Sipas njofitmit jozyrtar, sepse i kam shkru shumëhere dhe nuk 

kam marrë përgjigje prej Ministrisë së Punëve të Brendshme. Është në rishqyrtim, tashti a kanë fillu me 

procedurë të re të tenderimit nuk e di në këtë rast, nuk e di çfarë veprime duhet të bëjmë ne, vetëm të ju drejtohemi 

avokatit të popullit që po e bëjnë një shkelje për nxënësit në Pozheran dhe msimi nuk po zhvillohet në mënyren 

se si zhvillohet në shkollat e tjera. Ngritje me vend Ilir, por definitivisht unë, personalisht i kam qu durt si person, 

por jo edhe sa i përket letrave, sepse duhet të ju drejtohemi. Kam shkru te ministria, por ndoshta duhet të ju 

drejtohemi edhe organve pak më të larta se ministria. 

     z.Hasan Aliu, nënkryetar I komunës: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Me knaqësi të veçantë vij në 

Kuvend, falë angazhimit edhe të juajit, falë angazhimit edhe shërbyesve civil edhe drejtorëve të drejtorisë. Edhe 

pse ishte një vit ndoshta më i rëndë gjatë ushtrimit të funksionit tim, e dimë për shkak se janë dy rezultate, për 

shkak që gjithëherë komunat vrapojnë edhe investimet kapitale janë të realizuar diku mbi 97%, 98% që rrallë 

komunë do t’i ketë në nivel republike të Kosovës, njëashtu edhe të hyrat vetanake i kalon grumbullimin e 100%, 

andaj këtë meritë do të ja kisha dediku të gjithë atyre të cilët janë taksapagus, por edhe ata të cilët i kanë realizu 

projektet. Prandaj janë dy lajme të mira për qytetarët e Komunës së Vitis dhe në këto lajme të mira do të ja kisha 

bashkangjitë edhe urimin që me ju uru të gjithëve, që viti 2023 të na gjejë me rezultate edhe më të mira dhe me 

familje e me punë më të mirë për qytetarët e Vitisë. Unë besoj që kësaj radhe drejtorat i dhanë përgjigjet, 

megjithatë unë i shënova dy plotësime dhe një skjarim për mos me pas keqkuptime. Nuk jam idhtar i atyre 

çështjeve, por ndoshta skjarimin duhet ta jap Nexhati. Nuk kisha kurrfarë tendence kur reagova. Ne fillimisht e 

patëm një takim me kreysuesin dhe kërkuam që ta zbatojmë rregulloren. Kur them që ta zbatojmë rregulloren, 

do të ishte praktikë e mirë që, edhe qytetarët me i zbatu vendimet. Ju që i bini, në rast se qytetarët e shohin që ne 

nuk e zbatojmë rregulloren, atëherë çka pritet prej qytetarëve. E dyta, në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe 

Financa, po e skjaroj nga shefi i këshilltarëve të grupit tanë është kërku se, në Janar të vijnë inxhinerat e të gjitha  

zyrave, të skjarohen të gjitha punët, prandaj për këtë nuk kishte kurrfarë tendence dhe dashta me kalu atë pyetjen 

e parë të cilën e shtrove plotësim, do të kisha bë besojë. Majlinda, këshilltarja e bëri një pyetje shumë të mirë. 
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Drejtoreshë, është fjala për furnizimin me drunjë, është e herës të fundit që është bërë, për të cilën jam në rrjedh 

dhe konsideorj që e preki këtë pikë. Atje ka qenë një mosmarrveshje, ndoshta të cilit i ka ik një gabim teknik dhe 

dy herë janë zotu nga 22 mijë euro, dhe tashti zotimi i atyre mjeteve ka qenë e dedikume për drunjë dhe janë 

marrë 22 mijë euro drunjë më shumë. Kjo është dhe nuk kemi pasë opsion tjetër, prandaj kjo është e nderuara 

kshilltare. Unë besoj që kur janë kordinu me mua kam thënë ne të shkon drunjët nëse jan tepricë, ata do të jenë 

edhe për vitin e ardhshëm këtë plotësim të pyetjes dhe një plotësim të cilin e shtroj si pyetje këshilltari. 

Faleminderit prej Sejdes, në përgjigje nuk keve kur thave ke kërku protesta. Atëhere kemi thanë po, veç t’i 

shterrim mjetet institucionale. Kjo ishte ajo formë, kurr nuk kemi thanë nuk po dalim, kemi pasë një dakordim 

të fortë sa i përket kuvendit dhe një informim të cilit do ta kisha bërë se kam marrë obligim në seancën e kaluar 

kujtojë se ka dalë nga grupi i Vetvendosjes që është kërku një raport nga ana e policisë. Unë kam bisedu 2 here 

me kapitetin, ai e ka gadishmërinë mometin kur kuvendi komunal është i akordum jo si subjek politik për shkak 

që kuvendi komunal është shtyllë tjetër dhe ata i ikin subjetve politike, ju i drejtoni kryesuesit, kryesuesi e bënë 

me shkrim dhe vijnë na informojnë për gjendjen e sigurisë në Viti. Faleminderit! 

     z.Ramdan Deliu: Pershendetje për të gjithë të pranishmit! Veç dashta, kur e përmendi nënkryetari që i ka ftu 

inxhinierat pse me i thirrë kur është nënkryeatri, janë drejtortitë, çka ka pyetje mundet me u drejtu tek ju. 

     z.Musli Neziri: Drejtoreshë, faleminderit për përgjigjen. Asnjëherë nuk jam idhtar i asaj që të mos ketë rend 

dhe ligj në shkolla, sepse pa diciplinë të mirfilltë nuk mund të kemi as cilësi në arsim, as arritje të rezultateve 

zgjedhore, por te rekomandimi nëse është dhanë si rekomandim i gjithë atyre institucioneve të cilët i permende, 

une kërkoj nuk jam i asaj që nuk e regjistroj atë dhe jam idhëtare me i zbatu rregulloret dhe ti e dinë fortë mirë 

që edhe takimet që kemi pas, edhe bashkëpunimet që kemi pas, asnjëherë nuk e kam për qëllim të përzihem në 

kompetenca. Domethanë ana ligjore, ana vendim marrëse ju takon juve. Ne e dimë atë, por kërkova që situatat 

që na kanë dal, edhe unë vetë si mësimdhënës në një farë forme i kam pas duart e lidhta, se nuk kem pas çka 

bënë, prandaj përmbrenda proceseve msimore ata të cilët jan aty së paku të konsultohen. Unë me sa e di, drejtorët 

e shkollave nuk e kanë dhënë pelqimin për këtë, kështu e kam informatën prej drejtorit të “Jonuz Zejnullahut”. 

Është mirë me pas ligj, ndërsa ajo pjesa që nxënësit pjesë të kafeneve, ato duhet me fol realitetin, duhet me shku 

deri në fund anës ligjore, por duhet edhe përgjegjësia të lypet, pastaj të kontrollohen të kenë përgjegjësi dhe besoj 

që zgjidhen këto, ndërsa nuk po hy më në detaje, se gjendjen se si munden me shfrytzu, sepse nëse komunat tjera 

ofrojnë një siguri të tillë, duhet pyetet, a kanë përmbrenda diçka, a afrojnë. Ne ende nuk kemi një shoqëri që 

shujtat nxënësit i marrin me vete. Ne e dimë atë se ku jemi si shoqëri, po flas nuk jemi në perëndim që fëmija ta 

merr shujten me vete, e kështu me radhë. Domethanë i japim zor me shku anej, por shpresojmë që të bëhemi 

ashtu. Faleminderit! 

     z.Ilir Zuka: Si duket vetëm unë qenkam shqetësu në këtë kuvend, domethanë për shtirjen në buxhet të nivelit 

qendror, që ke zgjerimi i rrugës, unaza e gjerat tjera. Nuk u ngrit kush, nuk u marrë kush me atë kërkesën time. 

Ju kërkoj falje, ndoshta paska qenë pa vend ky shqetësim. 

     z.Nexhat Halili: Përshendetje edhe një here! Drejtor, unë kur e bëra pyetjen për subvencione, unë e kam 

dokumentacionin që keni publiku vetë Zyrën e Prokurimit edhe në web faqe. Tashti ose nuk keni koordinim me 

këta të web faqes dhe Zyrën e Porkurimit, kur unë e kam dokumentacionin, njoftimin për nënshkrim të kontratës 

me 20.12.2022, shperndarja e subvencioneve është bërë 05.12.2022. 

     znj.Majlinda Shabani: Edhe unë po mundohem me qenë shumë e shkurt. Drejtoresha në fakt me argumentet 

që i dha u mundu me spjegu gjendjen faktike, për të cilat pajtona, por nuk pajtohem me mënyrën e trajtimit. Edhe 

mekanizmat që janë duke u përdor prej DKA-së fillimisht, por nderlidhem te njoftimi që është bërë drejtoreshë, 

mesa e kemi informimin, nëse rasti ka ndodhë gjatë pushimit të gjatë, atëhere i bjen që faktorë ka qenë pushimi 

gjatë, mirëpo a ka me na siguru, a ka me të siguru ty si drejtoreshë që vendimin që ti e ke marr ka me ndiku që 

këto raste mu eleminu ose mu paksu. Domethanë jemi duke fol për një çështje shumë të ndjeshme, për shkak që 

në seancën e kalume unë e kam përmend rastin në fjalë dhe kam thanë që, duhet një mbështetje institucionale. 
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Në fakt edhe mënyrat e vendimit si duhet me u bë, domethanë këtu është problemi. Vendimi që është marrë është 

një vendim i cili unë konsideroj, por besoj që secili prind nëse thave që vendimi është marrë në bazë të 

konsulitmit të këshillit të prindërve, unë i kam së paku 10 prind që kanë qenë kundër këtij vendimi edhe 

përkunder faktit tjetër që është nevojë pedagogjike, ajrosja të paktën 10 minuta e nxënësve jashtë. Ne jemi tu fol 

për msim efikas edhe për mësim si duhet me u mbajtë nëpër shkolla. Me vendimin që e keni marr, gjendjejn që 

unë e kam parë nëpër shkolla gjatë ditëve pasi që është marrë vendimi, ka qenë gjendje shumë shqetësuese për 

mua. Faleminderit! 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Pasi që punojë në shkolla moti, vendimet për shkolla nuk guxojnë të merren jashtë 

ligjit, nuk guxon me u marrë jashtë rregullores. Kjo është konformë ligjit dhe rregullores, veç nuk mundemi me 

diskutu që është jashtë ligjit edhe rregullores, ndërsa çështjet e tjera, problematikat e shkollës ,shkolla duhet me 

i menaxhu.  

     znj.Fatbardha Emini, drejtoreshë: Ligji mbi Arsimin Parauniversitar, neni 7, pika 3.3 që flet, që parim 

themelor është siguria dhe mirëqenia e nxënësve, kjo është një prej çështjeve kyqe që jo vetëm ne si komunë, 

por edhe komunat e tjera moti kanë fillu me zbatu. Ne ndoshta jemi të fundit që nxënësat gjatë procesit mësimor 

shkojnë në lokale dhe janë të rrezikum gjatë procesit mësimor, ndoshta prindi e dinë që është në shkollë, a ata 

faktikisht janë jashtë shkollës.  

     znj.Majlinda Shabani: Drejtoreshë, nëse një nxënës vendos mos me nejt në shkollë, edhe nëse ja ke ndalu 

ti pushimin e gjatë, ai prapë se prapë ka me ik edhe ka me shku në kafene. 

     z.Ali Bajrami: Faleminderit kryesues! E përshëndesim edhe kryetarin që na është bashkëngjitë në punimet e 

kuvendendit. Drejtoresh, pyetjen që e parashtrova në kontest që mu përgjigje, rregulloret e di që ndryshohen në 

kuvend, se në kuvend nuk kanë qenë rregulloret që janë në fuqi, janë votu në Qershor 2014. Pyetja ime ke që, 

njoftim s’po di sa ta quaj që e ke shpërnda nëpër shkolla. Thash a e ke nxjerr rregulloren egzistuese që është në 

fuqi. 

     znj.Fatbardha Emini, drejtoreshë: Unë nuk kam dërgu rregullore as nuk kam dërgu vendim, e kam dergu 

qarkoren njotuese që krejt çka janë rregullore komunale në kontratat e punës që i kanë puntorët fizik dhe 

mësimdhënësit në udhëzimet administrative të MASHT-it, në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar, që është bazë 

për punën tonë, në Ligjin mbi Arsimin nëpër Komuna, që ma jep kompetencën për me menaxhu arsimin në 

Komunën e Vitisë, është nxjerr kjo qarkore njotuese për me u zbatu legjislacioni përkatës. Domethënë, kjo është 

e rregullume me ligj, që kështu duhet me vepru. Orari, shkuarja para kohe, pastërtia, mbarvajtja e procesit 

mësimor, mungesat pa arsye, të gjitha këto janë në këtë pako që rregullon fushën, sepse unë nuk kam të drejtë 

me nxjerr rregullore, por vetëm e kam bërë një qarkore njoftuse për me thjeshtësu edhe me kërku zbatushmëri 

nga ana e drejtorëve. Këtë qarkore njotuese mundem me ja u përcjell të gjithë juve për me pa, sepse disa prej 

jush jeni edhe prind dhe e shihni që ka të bëjë vetëm për zbatueshmërinë në saje të sigurisë së nxënësve nëpër 

shkolla. Kjo qarkore gjenë zbatushmëri nëpër të gjitha shkollat e Komunës së Vitisë, në përjashtim të institucionit 

të arsimit dhe arsimit profesional, që drejtori ka thënë jam në fund të mandanti, tu kisha lutë në emailin zyrtar 

deri në fund të këtij muaji, kaq është në të gjitha shkollat. Për me zbatu një rregullativë është përgjegjësi së pari 

e drejtorit të shkollës, është edhe e mësimdhënësve, ata duhet me i bind nxënësit, sepse të gjithë janë ner 18 vjet 

dhe duhet me ju tregu se çka është e mirë dhe jo e mirë. Janë 7 mijë prind, për me marrë vendime marrim me 

këshillin e prindërve, sepse 7 mijë prind unë nuk mundem me i pyet, edhe pse ky nuk është vendim, por është 

kërkesë për me zbatu rregullativen të cilën e kanë kërku edhe organizatat ndërkombëtare, edhe ministria, mbi të 

gjitha ka të bëjë me sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve. Kaq është, vetëm kërkoj edhe mbështetjen e juaj, sepse 

pos procesit arsimor ne duhet t’i edukojmë fëmijët edhe në aspekt pedagogjik, edhe mirësjelljes dhe të qytetrimit, 

sepse po dojmë me qenë vend i integrum në BE, edhe ushqimin pse jo me marrë prej shtëpisë apo edhe një shujtë 

me përgatit bashkë me prind. Edhe prindit duhet me ditë se çka po han fëmija. Ne duhet me i eduku fëmijët edhe 
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me hanger shëndetshëm, jo fast food apo ushqime të tjera. Unë konsideroj që kjo është në të mirë të të gjithëve 

dhe është në bazë të legjislacionit. 

     z.Remzi Salihu: Përshendetje për të githë të pranishmit! Nuk dashta me diskutu fare, por megjithatë po dua 

me u ndërlidh pak me këtë vendim apo qarkoren e cila na ka ardhë nëpër të gjitha shkollat. Nuk do të kisha thënë 

se është jashtëligjore apo me tendenca, por megjithatë unë këtë e kam parë një far tendece që për të arsyetuar 

dobsitë e deri tanishme, kjo qarkorja është marrë pikerishtë tani. Kjo qarkore ndoshta ka pas nevojë të jetë shumë 

më herët sesa tash, por kjo është bërë vetëm në raste kur na ka ndodhë kjo tragjedia e therjes së nxënësve, 

megjithatë pra, para se të bëhet kjo qarkore kam dashtë që të bëhen kushtet dhe të rregullohet infrastruktura dhe 

të rregullohet kampusi pak më herët se sa të merren masat paraprake, prandaj këtu është njëfar mënyre të 

mbulohet dështimi i deritashëm në mënyrën të shpejtë, rapide, por megjithatë unë nuk e kisha kontetsu si një 

vendim, kështu se nuk është vedim se e tha edhe drejtoresha që, nuk është vendim, por është një qarkore. 

Megjithatë ka qenë dashtë së pari kushtet pastaj qarkoren, edhe pa qenë qarkorja këto masa është dashtë me i 

përfill, por nuk jan përfill tashti dështim i kujtë është ajo këtu lenë për të diskutu pak më tepër nëse e shtrojmë 

problemi kështu për së mbari. Faleminderit! 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Faleminderit Remzi! Unë po them që menaxhimi i shkollave është kompetencë e 

drejtorit, drejtori ka përgjegjësinë për mbarvajtjen e procesit mësimor, për rendin dhe zhvillimin e procesit 

mësimor. Të njëjtat shkolla këto vendime mundem me i marrë edhe vetë në bazë të ligjit, për rregullimin e 

brendshëm të procesit mësimor. Ne duhet me ditë, e kemi një keqkuptim, se mësimi në Kosovë, në Komunë të 

Vitisë nuk është mësim tërditorë. Mësimi tërditorë e ka edhe shujtën, ndërsa mësimet që nuk janë tërëditore nuk 

e kan shujtën. Ne e kemi keqkuptu këtë që pushimi gjatë do të thotë që duhet me marrë bukë, është jo në rregull. 

Ne e dimë që edhe pas pushimit të gjatë gjysma e orës na shkonë kot, për shkak ushqimit tu hanger nxënësit që 

nuk mundesh me ja ndërpre. Në kushte normale, me ligj, pushimi gjatë mund të jetë jashtë vetëm nëse nuk 

mundet me dalë prej aborrit nxënësi, prej aborrit të shkollës. Nuk mundet me dalë në qytet, kjo është rregull, kjo 

është ligj. Domethanë që, rregullohet procesi mësimor për mbarvajtjen, për respektim të ligjit. Ajo është e 

percaktume me ligj. Tashti është marrë një vendim, ky vendim që është marrë tashti mos me dalë prej shkollës 

është një punë më e madhe, në shkollë është bërë qe 2 ditë, e shohim edhe 1 javë, besojmë që të bëhen edhe 

matjet a është pozitiv apo negativ. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Për këtë seancë kemi parapa këto pika: 

 

R e n d  d i t e 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dhjetë e rregullt e KK-së. 

2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e ndryshim-plotësimit të Statutit të Komunës së Vitisë Nr. 

01-013/491, të datës 21.04.2011. 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të komunës, 

që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjate vitit 2023. 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e Propozim rregullores për ndryshim plotësimin e 

Rregullores me Nr.01-110/05-1057, të datës 29.09.2022 për taksa, ngarkesa dhe gjoba. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shfuqizimin e vendimit Nr.01-

110/05-1071 për caktimin e lokacionit për ngritjen e obiliskit “Madelein Albriht” në qytetin e Vitisë, 

të miratuar nga KK-Viti, me datë 28.09.2022 

6. Informatë mbi punën e kuvendit komunal dhe komiteteve funksionale për periudhën Janar - 

Dhjetor 2022. 

7. Informatë për zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Vitisë. 

8. Informatë për zbatimin e planit te KKSB-së për vitin 2022. 
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     z.Jakup Demiri: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Fillimisht më lejoni të ja uroj festat e fundvitit në 

emrin tim dhe në emrin e Levizjes Vetëvendosje në Viti, të gjithë juve dhe qytetarëve të Komunës së Vitisë. Unë 

e kam një propozim që, pika e dytë e rendit të ditës të hiqet nga kjo séance, te ndryshimet statutore, për shkak se 

e kemi edhe ligjin tashti që bëhet për vetëqeverisje lokale dhe të sherbyesve civil, dhe me thënë të drejtën ka edhe 

sene që kisha pas qef në të ardhmen të I jepet kohë edhe diskutimit, të dimë edhe rreth drejtorive që ndahen, por 

edhe rreth këshillave të fshatrave, që me thanë të drejten te puna e këshillave të fshatrave, unë për vete 

personalisht, por edhe si subjekt politik i kemi dilemat tona, se a bënë të bëhet ashtu apo nuk bënë. Kështu që, 

propozimi jonë është që të hiqet nga rendi i ditës për këtë séance. Faleminderit! 

     z.Naim Pira, drejtor: Faleminderit kryesues! Më lejoni që ta përshëndes edhe kryetarin e komunes, meqë ju 

bashkangjit punimeve të kuvendit. Unë e kam një kërkesë nëse e gjej mirëkuptimin e juaj, prej z.kryesues edhe 

juve kshilltarët komunal. Në seancën e fundit kemi miratu një vendim për formimin e kodeve për participim, 

meqenëse me 21 na është kthyer nga ana e ministrisë me një arsyetim të paqëndrueshëm. Vendimi është arsyetu 

për faktin se nuk kemi pas mjete që t’i realizojmë këto projekte, ndërsa mjetet janë pagu realisht, mirëpo gjatë 

përpilimit të tabeles. Unë si drejtor i bujqësisë kam bërë një gabim teknik dhe në vend që me shënu 2220 e kam 

shënu 2200. Do të thotë e kam harru një 20. Nëse e gjej mirëkuptimin e juaj, kjo duhet të kaloj përmes kuvendit, 

vetem ta bëjmë këtë ndryshim, ta bëjmë 2220 aty ku është participimi te sperkatset e plehit dhe vlera, në vend të 

8800 të jetë 20 euro më pakë ky është gabimi që është bërë dhe duhet patjeter të kaloj përmes kuvendit. Më kanë 

sygjeru nga Zyra e Financave dhe po shpresoj që gjejë mirëkuptimin e juaj dhe ta bëjëm këtë ndryshim. 

Faleminderit! 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: E kemi një kërkesë unë edhe kryetari nga Qendra për Gjenocid në Kosovë - Plani 

i Hapur, i cili ju ka drejtu të gjitha institucioneve të Kosoves, Presindencës, Qeverisë dhe kuvendeve komunale 

të miratohet deklarata që, lulëkuqja të jetë simbolizim i gjenocidit në Kosovë. Shumica i kanë miratu, disa të tjera 

më vonë, sepse 15 Janari është Dita e Gjenocidit në Kosovë, që paraqet kjo. Lulëkuqja me 4 petale paraqet vrasjet, 

dhunimet seksule, spastrimin etnik dhe shkatërrimin e objekteve. Unë kisha kërku mirëkupmin që bashkë me të 

gjithë kuvendet komunale edhe ne ta miratojmë këtë deklaratë unike që është në të gjithë Kosovën. Me gjithë 

respektin që kemi diskutu edhe para kuvendit edhe me grupin parlamentar të VV-së dhe të tjerë, te statuti është 

edhe një mirëkuptim që të jetë edhe një statut që të votohet nga të gjithë, është kërku edhe pak kohë për shkak të 

disa konsultimeve e kisha tërhjek piken e statutin nga rendi i ditës sot, e qesë në votim rendin e ditës pa piken 2 

të statutit me pikën që dha drejtori i bujqësisë edhe deklaratën që të miratohet. Me ngritje të dorës a jeni që të 

miratohet rendi i ditës me ngritje dorës? 24 janë prezent, nga të gjithë u miratua rendi i ditës. 

     Kryetari i Komunës, z.Sokol Haliti, i cili ishte i pranishëm në këtë seancë, i cili përshëndeti anëtarët e kuvendit 

komunal, nënkryeatrin, drejtorët, të gjitë të pranishmit, të cilët i falenderoj për punën e mirë dhe bashkëpunimin 

deri më tani, duke ju uruar festat e fundvitit me dëshirën që të kemi shëndet edhe suksese në vitet e ardhshme.  

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Faleminderit kryetar! 

    Si pikë e parë e rendit të ditës: 

    1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dhjet e rregullt e KK-së 

     z.Musli Neziri: Faleminderit kryesues! Përshendetje Kryetar! Te procesverbali kryesues, dashta me diskutu 

po përfillen shumë here gabime, prap po flasim për gabimet gjuhësore. Ne pe dimë që gabime gjuhësore po nuk 

po e di a nuk është tu funksionu, nuk jam tu e kuptu çka është ka bëhët. Përshembull, faqe 1, te renditja e emrave 

znj.Zyrafete Rama, Veton Ramadani, as emrat mirë nuk shkruhet te faqe 14, te diskutimi im, aty janë citu disa 

gabime prapë. Unë pe dij që mund të ndodhin gabime, por ata po na përsëriten vazhdimisht, është diçka kualccion 

është shkru kualicon kërkun nuk përputhen një korrektues shumë i thjesht i gjuhës shqipe i gjenë këto gabime. 

Unë e kam më shumë shqetësuese që po përseriten vazhdimisht. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Kush është për që të miratohet proces verbali me këto përmisime? Nga të gjitha 

votat miratohet procesverbali.  

     Si pikë e dytë e rendit të ditës: 

     2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e listës së veçant të pronave të paluajtshme të komunës që 

planifikohen për dhënien në shfrytëzim gjate vitit 2023 

     z.Ajet Sallahu, drejtori: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Në bazë të asaj që e tha nënkryetari, në 

bazë të ligjit jemi të obliguar që për vitin e ardhshëm të paraqesim listën e veçant për pronat e paluejtshme të 
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komunës, që planifikon për dhënie në shfrytëzim konformë Ligjit 06L-097 për Dhënie në Shfrytëzim dhe 

Këmbim të Pronës Komunale. Lista është bërë, e keni para veti, mirëpo unë kërkoj mirëkuptimin me vërejtjen 

te Komiteti për Politikë dhe Financa kanë kërku që për prona që janë në procedurë, që janë aprovu njëherë, 

mirëpo tashti për shkak të procedurës kalojnë në vitin e ardhshëm, i kemi futë edhe 4 prona që janë, në Devajë 

janë 3 dhe 1 në Smirë, që do t’i bashkangjiten listës, do të thotë do të ja ofrojmë sekretarisë, prandaj kërkoj nga 

ju që ta miratoni këtë listë për dhënie në shfrytëzim të pronave të paluajtshme komunale. 

     z.Musli Neziri: Unë gjatë shfletimit të materialit, krejt çka kisha kërku te shpallja e listave të veçanta, e 

pronave, a ka mujtë të jetë edhe një skicë, me u ditë me numër të parcelav ne e kemi numerin e parcelas, se ne 

nuk i dimë ku janë, psh po flas per fshatin  Zhiti me qen se jame afër aty psh janë siperfaqjet, këtu është në rregull 

për tokë bujqësore ose për rritjen e vendit të punës. Nuk po hi anej, po veç kisha kërku që të jetë e bashkangjitur 

edhe me skica sepse ta dim se per cilat parcelat janë ne pyetje. Mua nëse si kshilltar më pyet dikush për cilat janë 

këto, unë mundem me thënë që i kemi shpallë me interes për komunën, por nuk di me të tregu për cilat zona 

bëhet fjalë, po flas për konkretisht në Zhiti, mos të flasim për fshatrat tjera, Budrikë e Epërme, Sodovinë, Goshicë 

etj. Prandaj kisha kërku drejtor që, të jetë edhe një pjesë e skicave. Mendoj që është e lehtë me inxhinerat e 

printojnë edhe i dimë sakt na vjen materiali më i kompletum. 

     z.Ali Bajrami: Drejtor, faleminderit për informatat edhe sqarimet! Qëllimi është më i mirë që të krijohen të 

hyrat në komunë, të kemi gjenerim të vendeve të punës, ngastrat kadastrale janë interes me i dhanë, mos me 

mbet vjerrina. Ne si grup parlamentar e mbështesim, e votojmë pro këtë propozim vendim që na ka ardhë. 

     z.Sokol Haliti, kryetari i komunës: Këshilltari me të drejtë kërkoj, por i nderumi këshilltar, kjo është 

iniciale, ne u dashke me zanë hapin që vërtet organeve më të larta mbikëqyrse me ja u dorëzu listën apoksimatrike 

të mundeshme. Nëse ne gjejmë invesitorë që me pasë mundësinë. Më vonë kemi kohë kur të bëhen vendime veç 

e veç nëse gjejmë invesitorë që na ofrohen dhe mi detaju. Kjo është listë fillestare, për afatin ligjor nënkupton 

edhe në kuvend me miratu edhe në ministri me dorëzu, kjo është arsyeja, përndryshe ajo që po thua ti qëndron, 

edhe drejtoria e bënë veç e veç patjetër. 

     z.Musli Neziri: Faleminderit kryetar! Nëse nuk u keqkuptum, unë nuk pata diçka, thashë kur na ka ardhë kjo 

ka mujtë me u kanë menjëherë e bashkangjitur edhe ajo, që me ditë për çka po votojmë. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Zakonisht komunat i indetifikojnë të gjitha pronat që i kanë të lira, që mund të 

kenë kërksa gjatë viteve në vijim, për me ju jap mundësi bizneseve, zhvillimit në të ardhmen. 

     z.Jakup Demiri: Pajtohem me kolegun, Muslien, për shkak se është kogja njoftim i mirë ta dimë se, ku është 

ajo parcelë. Unë e kam pasë njëhere një takim me një qytetar të fshatit Budrikë, i cili ka pas pengesa në kryerjen 

e punëve të tyre në ara, në parcelat e veta, pikerisht për atë të një prone të cilën e ka dhanë komuna. Aty është 

pengu, mandej ka pas disa telashe. Kështu, është mirë, nuk po flas për telashe, por po e ceki vetëm një rast 

ndonëse është mirë. Ne e votojmë vetë me u kanë i interesum, nuk e di ku është parcela edhe e dyta, drejtori nuk 

është e thamë, por është kanë mirë me na njoftu për ato parcelat cilat i ka dhanë komuna në shfrytëzim sa ka 

pasë komuna të hyra. Nëse është afat për para vitit të ri, ne si grup parlamentar do ta votojmë. 

     z.Sokol Haliti, kryetari i komunës: Faleminderit shumë këshilltar! Personi për të cilin po e përmend ti në 

Budrikë, vendimi gjyqësor për atë pronë të atij ka rrejdhë shumë më vonë, ndoshta 1 vit e gjysë apo 2 vite më 

vonë nga gjyqi. Se sa që ne i kemi marrë vendimet institucionale, edhe në nivel lokal edhe qendror për zyrën 

ekonomike me plan rregullativ e me të gjitha kriteret ligjore, me licensim, me të gjitha. Ju e dini që për një zonë 

ekonomike kur të krijohet, janë 5 ministri dikaster profesional ku merret licenca, letra, tu e përfshi Ministrinë e 

Ambientit, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Tregëtisë, Industrisë dhe Zhvillimit Ekonomik, etj. Vendimi i 

kuvendit, plani rregullativ, janë bërë një varg i punëve planifikuese, vendimmarrëse, legjitime, legale, për me u 

kry ajo. Ajo parcelë kontestuese nuk ka qenë në atë kohë, ajo kishte qenë në gjykatë, vendimi është marr shumë 

më vonë, prandaj në këtë kuptim ne nuk jemi tregu natyrish injorant ndaj vendimit të gjykatës si institucion, por 

thashë edhe më herët, ne vendimet e organeve më të larta, pavarësisht a mendojmë personalisht a janë të drejtë 

apo të padrejtë, a janë me vonesë apo me kohë, a janë shumë vonë. Kemi vendime edhe para 23 viteve. Qe na 

ka ardhë para 1 jave një vendim që nuk është i lehtë, por edhe me atë duhet mu ballafaqu, mi rishqyrtu, mi trajtu 

përmes Zyrës Ligjore, kështuqë nuk ka asnjë problem, atje edhe ai problem është i zgjidhur. Qasje kanë edhe 

ata, por ne edhe te zona ekonomike ku e pata më herët fjalën, drejtori e din, kemi kërkesa edhe rreth zonës 

ekonomike me marrë hapësira për ndërtimin e fabrikave të reja, shumë më të mëdha hapësiren. Ne kemi mundësi 

si kuvend, duhet me reflektu dhe me ju dhanë dhe me ju kriju qasje, për shkak se ata investitor potencial 
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ndërkombëtar edhe nivele që janë më të lartë, nuk vijnë shpesh. Neve na nevojitet zhvillimi ekonomik, na 

nevojitet gjenerimi i punësimit të të hyrave më shumë se kurrë, sidomos këtë kohë kur rinia po na shkon jashtë. 

Në këtë kuptim, letrën iniciale e ka qu drejtoria, në mënyrë që më vonë mu detajizu. Kur t’i kemi kërkesat veç e 

veç për pronën të cilën investitorët janë të interesum, se ne nuk mundemi me ja imponu. 

     z.Ajet Sallahu, drejtor: Faleminderit kryesues! Ashtu siç tha kryetari, ashtu janë edhe procedurat, megjithatë 

nëse janë të interesum tashti për tashti është gjeoportali 2022 që veç ja qet numrin e parcelës edhe mundem me 

pa edhe në laptopat që i kanë aty, janë mundësitë me i pa përmeniher. 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Kisha kërku me ngritje të dorës të votohet kjo listë e pronave për shfrytëzim. 

Kush është për, kundër a ka? Abstenim nuk ka. Nga të gjithë të pranishmit miratohet kjo pikë e rendit të ditës. 

     Si pikë e tretë e rendit të ditës: 

3.Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim rregullores për ndryshim plotësimin e Rregullores 

me Nr.01-110/05-1057, të datës 29.09.2022 për taksa, ngarkesa dhe gjoba 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Për herë të dytë na është kthyer kjo rregullore. Këta e spjegojnë edhe më mirë. 

Herën e parë është kthy qajo pjesë pozitiv, që është në rregull, tash na është kthy nuk ish në rregull hera e parë. 

     z.Besnik Imeri, drejtor: Përshendetje për të gjithë të pranishmit! Si e tha edhe kryesuesi, ata herën e parë që 

e kemi dërgu nuk e kanë vërejtë që ka mungu një udhëzim administrativ edhe e kanë kthy në pajtueshmëri me 

ligjet dhe pastaj Ministria për Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë ta citoj paragrafin, nenin te 

rregullorja bazë, te neni 10, te Drejtoria e Kadastrës, Pronës dhe Gjeodezisë, për taksa, ngarkesa dhe gjoba 

komunale me numër 01-110/05-1057, të datës 29.09.2022, i shtohet edhe udhëzimi administrativ nga Ministria 

e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me numër 05/2021 për ndryshimin dhe plotësimin e 

Udhëzimit Administrativ numër 09, 2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së 

Paluejtshme. 

      Kryesuesi, z.Bekim Azizi: A ka dikush me diskutu? Pasi që nuk ka për diskutim, kisha kërku me ngritje të 

dorës të votohet. Kush është për, kundër a ka? Abstenim nuk ka. Nga të gjithë të pranishmit miratohet kjo pikë 

e rendit të ditës. 

      Si pikë të katër të rendit të dites kemi: 

    4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shfuqizimin e Vendimit Nr.01-

110/05-1071 për Caktimin e Lokacionit për Ngritjen e Obiliskit “Madelein Albriht” në Qytetin e Vitisë, të 

miratuar nga KK Viti, me datë 28.09.2022 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Na është kthyer që, rregullorja që vendimin për obelisk nuk është në planin e 

hapësinor dhe ka kërku dokumenta shtesë, kanë dërgu drejtoritë, mirëpo prapë është kthyer. A ka dikush me 

diskutu për këtë çështje. 

     z.Ali Bajrami: Po më intereson vetëm një sqarim këtu e kemi votu në seancën e shtatorit 28.09.2022 në 

MAPL ka shku me 05 që e keni dërgu si kryesues me 11.10 është kthy njoftimi prej MAPL-s që është e kundër 

ligjshme u dashtë me kalu edhe seance e tetorit nëntorit me na ardhë neve materiali që me shfuqizu se është i 

kundërligjshëm në seancën e tetorit si kryesues ju e keni konfirmu që të gjitha aktet gjitha propozim vendimet 

jan të ligjshme tash ku ka ngec kjo procedur qka qe 3 muaj është diferenca kohore që është konfirmu prej MAPL-

s që është i kundër ligjshëm Faleminderit. 

      Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Faleminderit z.Bajrami, drejtoria për urbanizëm edhe drejtoria për kadastër kan 

dergu dokumenta shtesë që kanë kërku pjesa e obileskut nuk parashihet të jetë në planet urbanisitike dhe këta i 

kan pasë disa mbështetje që janë bazu dhe ato ministrit e lindjes ata i kan vonu  kërkesat tashtë kanë ardhë në 

këtë seancë. Unë i kisha sjellë menjëherë, sepse nuk e marr përgjegjësinë, sepse është përgjegjësi për mua direkt 

nëse nuk e sjelli me kohë. Për atë arsye jemi mundu që të pranohet me dokumente shtesë që i kanë dërgu dy 

drejtoritë. 

     z.Jakup Demiri: Nuk deshta me zgjat, se edhe më herët nuk e kemi diskutu. E dimë se si ka kalu puna e 

obileskut. Sa i përket vendimit të dokumentit në kuvendin komunal, e bëri pyetjen, përgjigjen e morrëm të gjithë 

që është vonu, për shkak se kanë dashtë të bëjë diçka më tepër drejtoritë. E kam një kërkesë pavarësisht se nuk 

jemi kundër këtyre personaliteteve që vendosën këto obiliska nëpër qytetin tonë, por vetëm se është pak 

shqetësuse për vendin tonë. Ky vend a ka edhe shtetas tonë që kanë kontribu për këtë vend apo ta mbushim 

qytetin vetëm me figura të huja dhe figura që nuk i takojn pjesës me origjin shqiptare. 
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      Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Faleminderit z.Jakupi! Tash që është tu përgatit Plani zhvillimor dhe harta zonale, 

është mirë me i parapa në hapësirat për figura, se kjo po e shohim që është një praktikë që nuk ka me pas mundësi 

me vendos më asgjë, mirëpo duhet me i parapa ne në planin çka është tu përgatit. Ne e dimë që kur e kemi miratu 

këtë vendim veq se kanë pas fillu punimet, mirëpo kjo mbet që të inkurporohet që më vonë të jetë e ligjshme. 

E qesë në votim. Kush është pro shfuqizimit këtij vendimi? Kush është për votim? 21 pro, kundër 1, abstenim 

nuk ka. Atëhere miratohet shfuqizimi i këtij vendimi. 

     Si pikë të pestë të redit të ditës kemi: 

     5. Informatë mbi punën e kuvendit komunal dhe komiteteve funksionale për periudhën Janar - Dhjetor 

2022 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Materialin e keni marrë me kohë dhe në material janë puna e kuvendit dhe e 

komiteteve. Unë në pika të shkurtura po them që, në kuvendin komunal. Tash e kemi senacen e 11 të rregullt, 1 

seancë e kemi mbajtë të jashtëzakonshme, 5 mbledhje i kemi mbajtë soleme, 81 vendime pa të sotit që janë deri 

tashtë, 1 rregullore, 2 plotësim ndryshime të rregullores dhe një deklaratë deri në seancën e sotme që i kemi 

miratu ne si kuvend komunal së bashku Komiteti për Shëndetësi; Komiteti për Shërbime Publike; Komiteti për 

Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport. Komiteti për Liri dhe të Drejtat e Njeriut i kan mbajtë ka 6 mbledhje që janë 

edhe me ligj të parapamë, ndërsa Komiteti për Planifikim dhe Rregullim të Hapësirave dhe Mbrojtje të Mjedisit 

i ka mbajt 4 deri tani. Kjo ka qenë një punë në pika të shkurtura, ndërsa për punën e komiteteve i keni edhe 

materialin. Nëse ka dikush për diskutim, ndonjë pyetje, janë edhe anëtarët e komiteteve këtu, që munden të ju 

përgjigjen. Pasi që nuk ka për diksutim, kjo nuk ka nevojë për votim, pasi që është vetëm informatë. 

     Si pikë të gjashtë të rendit të ditës kemi: 

     6. Informatë për zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Vitisë 

     z.Hasan Aliu, nënkryetar i komunës: Falemiderit kryesues! Është formuar një komision i cili e ka bërë edhe 

hartimin e informatës lidhur me zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Vitisë, por njeri prej tyre është 

në trajnim dhe tjetri kishte probleme shëndetësore, prandaj më obligun që unë të ja u paraqes para juve. 

Megjithatë besoj që e ka lehtu punën edhe sekretaria e kuvendin komunal, ku me kohë e keni marr edhe 

materialin. Jeni të njoftum se Komuna e Vitisë e ka të hartuar planin e integritetit dhe në plan janë të përcaktuar 

edhe fushat e rrezikut, dhe prandaj në kuadër të fushave të rrezuikut janë edhe masat e parapara që i ka marr 

ekzekutivi për eliminim e rreziqeve të cilat mund të paraqiten nëpër fusha. Këtu i keni të detajuar në informatë 

Prandaj nuk kisha me zgjatë, për ndonjë pyetje shtesë jemi në dispozicionin tuaj. 

     Si pikë e shtatë e rendit të ditës: 

     7. Informatë për zbatimin e planit të KKSB-së për vitin 2022 

     z.Hasan Aliu, nënkryetar i komunës: Falemiderit kryesues! Prandaj aspekti ligjor i funksionimit në 

kuvendin komunal edhe si themelues, por donë edhe çështjen e dhënies së informatës apo të raportit për trupat 

të cilët burojnë nga ky kuvend dhe nga ky kuvend ka buru edhe Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi. 

Domethanë, ju e dini që çdo fillim të mandatit themelohet Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, të cilët 

udhëzimi administrativ e specifikon edhe antëarët e mundshëm të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, por 

megjithatë vulën e veprimit të këshillit komunal ja jep kuvendi, prandaj ne kemi parapa gjithëhere pasi që është 

trup që ka punu nga kuvendi të kemi edhe informatën në fundvitit dhe në Janar do ta keni edhe Planin e Punës 

për Vitin 2023, nuk e kanë lanë të njëjtën seancë, prandaj kjo është informatë që Këshilli Komunal për Siguri në 

Bashkësi brenda viti 2022 ka pasur aktivitetet e veta. Unë nuk po i lexoj për me ju lodhë, për shkak se materialin 

e keni marrë me kohë, për çdo pyetje shtesë jamë në dispozicionin tuaj. 

     Si pikë e tetë e rendit të ditës: 

 8. Propozim per shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për formimin e kodeve për participim 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi: Pasi që nuk ka për diksutim, ju ftoj që të votoni këtë pikë të rendit të ditës. Nga 

të gjithë të pranishmit u miratua kjo pikë e rendit të ditës.  
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        Si pikë e nëntë e rendit të ditës: 

9. Miratimin e deklarates pas shqyrtimit të kërkesës së qendrës “Gjenocidi në Kosovë - Plagë e 
Hapur”, që lulëkuqja me katër petale të jetë simbol i viktimave të gjenocidit në Kosovë 

     Kryesuesi, z.Bekim Azizi lexoj para të pranishmve deklaratën dhe kërkoi që të miratohet kjo deklaratë. Nga 

të gjithë të pranishmit u miratu kjo deklaratë me 24 vota pro, 0 kundër, 0 apstenim miratohet kjo pikë e rendit 

të ditës. 

 

Mbledhja përfundoi me punë në ora 12:00 min. 

 

 

         Procesmbajtësi:                                                                                            Kryesuesi i Kuvendit Komunal: 

         Fatlum Demiri                                                                                                          Bekim Azizi 

        ______________                                                                                                      ______________ 

               

               

               

               

   

 

 


