


2 

 

 

kanë filluar ta hanë njëri tjetrin dhe klanet e tyre tani veç kanë filluar të shpërfaqen njëri nga 

drejtorët e VV-së veç shkoi, ndërsa VV siç shihet moton e dikurshme “Një popull s'i nënshtrohet 

një njeriu” tanimë të paktën në Komunën e Vushtrrisë e ka shndërruar në moto “Një parti i 

nënshtrohet një njeriu për të ruajtur kolltuqet” dhe pas drejtorit që shkoi pa dhënë as sqarime pse 

u shkarkua edhe pse ka informacione se z. Rashica nuk u pajtua me fshehjen e fakteve ose më mirë 

të themi bëri publike faktet e keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe tejkalim të kompetencave të 

kryetarit për dhënien në shfrytëzim të automjetit zyrtar të komunës 24 h e cila paguhet nga taksat 

qytetarëve të Vushtrrisë për shefin e kabinetit të kryetarit z. Amir Haradinaj me autorizim 

nr.1580/18 e dt.19.12.2018, nuk u pajtua me keqpërdorimin e veturave zyrtare dhe ishte kundër 

keqpërdorimeve, përgjithësisht dhe shkas jo shkak për shkarkimin ishte ky publikim dhe ky 

mospajtim me keqpërdorime. Tash kush e ka radhën mbetet të shihet, por kryetar dhe koalicion 

qeverisës ju duhet ta dini se performanca e kësaj qeverisjeje është aq e dobët sa që komuna po 

tentohet të bëhet strofull i klaneve dhe po pretendohet të instalohet logjika se qytetarët dhe bizneset 

duhet të jenë detyrimisht të obliguar të bëhen argat të pushtetarëve në vend që të jetë e kundërta 

dhe si rrjedhojë e kësaj tendence kanë filluar të ikin edhe bizneset nga Komuna e Vushtrrisë. 

Bizneset po gjejnë strehë në komunat fqinje, rasti më eklatant i ikjes së investitorit nga qyteti jonë 

është kompania “CIAO-BERTO” e cila në mungesë të përkrahjes së komunës tani veç ka filluar 

projektin investiv milionësh në Komunën e Obiliqit dhe në vend të krijimit të kushteve për hapjen 

e vendeve të reja të punës në Vushtrri ky investitor po ndërton fabrikën dhe do të punësojë qytetarë 

të komunave tjera.  Unë në fillimin e mandatit të këtij koalicioni kam thënë dhe po e përsëris se 

Vushtrria në historinë e saj kurrë s’ka pasur këso qeverie të humbësve të bashkuar. A e dini se ata 

që ju dhanë votën e tyre janë tepër të zhgënjyer me juve, si po mendoni të vazhdoni me këtë 

keqqeverisje, keni dështuar dhe nuk keni strategji dhe as ide si ta zhvilloni qytetin e vendbanimet 

e Vushtrrisë; keni dështuar dhe pyes si është e mundur që të mendoni se po qeverisni 

mrekullueshëm e të mos keni strategji për furnizimin me ujë për qytetarët nëpër vendbanime; keni 

dështuar dhe a jeni duke e ditur se pjesa dërrmuese e qytetarëve të komunës bartin ujë ende me 

bidona; keni dështuar në kyçjen e shtëpive në rrjetin e ujësjellësit të cilin rrjet e ka shtri dhe 

përfunduar me shumë mund e angazhim qeverisja e PDK-së; keni dështuar edhe përkundër faktit 

se keni trashëguar rrjetin e gatshëm të ujësjellësit ka mbetur vetëm të rikyçen shtëpitë dhe fshatra 

të tëra të Artakollit e edhe vendbanime tjera nuk kanë ujë të pijes as sot e kësaj dite; keni dështuar 

edhe pse keni trashëguar fabrikën moderne për përpunimin e ujit, me kapacitet afro 500 litra në 

sekondë, Komuna e Vushtrrisë dhe qytetarët e saj janë të privilegjuar me këtë fabrikë sepse asnjë 

qytet i Kosovës se ka pasur këtë fat që të kenë fabrikën për përpunimin e ujit në qytetet e tyre dhe 

të gjitha qytetet e Kosovës kanë furnizim me ujë në nivel regjional; keni dështuar edhe në 

mirëmbajtjen dhe menaxhimin e mbeturinave  nëpër vendbanime dhe menaxhimi i mbeturinave 

është në nivelin edhe më të keq se në qeverisjen e kaluar edhe përkundër faktit se qytetarët në fshat 

e në qytet po paguajnë për këtë shërbim, kurse komuna nuk ka alternativë për përmirësimin e 

gjendjes; keni dështuar në implementimin e kontratës e cila ka dyshime se nuk është në harmoni 

me ligjin sepse është nënshkruar nga ana juaj dhe personi politik i LDK-së që e keni emëruar 

udhëheqës të njësisë “Uniteti” Vushtrri në mënyrë të kundërligjshme dhe nga persona 

jokompetentë të kompanisë “Uniteti”; keni dështuar të respektoni Rregulloren komunale mbi 

lartësinë e çmimit të faturës për një ekonomi familjare dhe në kundërshtim me rregulloren 

komunale ju mendoni komunën ta shndërroni në biznes madje hiç më pak se 30% paguani 

shërbimet sepse keni kalkulu biznes për komunën nga taksat e qytetarëve për mbeturina. Keni 

dështuar në mirëmbajtjen e rrugëve të qytetit ku është një gjendje katastrofike, gropa gjithë qyteti, 
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vendkalimet (zebrat) për këmbësorë nuk dihen ku janë sepse nuk janë mirëmbajtur që nga qeverisja 

e PDK-së, shenjëzimi horizontal dhe vertikal është në gjendje të pamirëmbajtur dhe si rrjedhojë 

dëmtohen makinat e qytetarëve tanë dhe po ashtu  kanë ndodhur aksidente si mes automjeteve 

ashtu edhe kanë pësuar këmbësorët; keni dështuar dhe se keni të çartë si mund të mendoni se po 

qeverisni suksesshëm kur gjatë tërë dimrit punëtorët e administratës komunale janë ngrirë dhe janë 

detyruar të sjellin ngrohëse nga shtëpitë e tyre për të shpëtuar nga të ftohtit që ka mbizotëruar në 

ambientet e ndërtesës komunale. Çfarë do të ndërmerrni që vera e nxehtë të tejkalohet sepse as 

ventilimi e as ftohja, gjegjësisht sistemi i klimatizimit nuk po ju funksionon në objektin e komunës 

të cilin vet e keni pranuar teknikisht si funksionale, keni dështuar në mirëmbajtjen e higjienës në 

institucione komunale e sidomos në ato shkollore është një gjendje e mjerueshme dhe e 

patolerueshme e mirëmbajtjes së tualeteve si rrjedhojë ekziston rreziku permanent përveç tjerash 

për infeksion e deri në epidemi të nxënësve. Kryetar thjesht s’po ju funksionin asgjë, keni hy e 

keni mbet si thotë një fjalë popullore <Imagjinata i është dhënë njeriut për ta kompensuar atë që 

ai nuk është>, sensi i humorit për ta ngushëlluar për atë që është. 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit - përsëriti shqetësimin e tij, lidhur me rrugën në fshatin Pasomë, ku 

ceku se një operator ekonomik që ka shfrytëzuar një shkëmb, ka shkaktuar shumë dëme për banorët 

e atij lokaliteti, për faktin se është dëmtuar rruga dhe nga ai shkëmb pluhuri shkon deri në 100 

metra lartësi nga i cili jetesa është bërë e padurueshme. Në këtë rast janë duke u rrezikuar njerëzit 

si dhe bota bimore dhe ajo shtazore. Në fund ai njoftoi kuvendin se rregullimi i asaj rruge është në 

një gjatësi prej 500 metrave dhe nuk kërkon buxhet të lartë për t’u rregulluar. Gjithashtu ai vlerësoi 

dhe apeloi tek strukturat komunale që këtë problem ta rregullojnë për faktin se ai me këtë çështje 

nuk do ta adresojë para kuvendit. 

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - adresoi para kuvendit shqetësimin e saj dhe të qytetarëve për 

mënyrën e shpërndarjes së subvencioneve dhe granteve (serrave) nga Drejtoria për Ekonomi, 

Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. Në këtë kontekst shtoi se ndihet shumë keq kur sheh 

përfshirjen kaq të vogël të grave në listat e subvencioneve. Mandej nuk e di nëse komisioni për 

ndarjen e këtyre subvencioneve a ka pasur anëtare  gra, por është për keqardhje përfshirja kaq e 

vogël e grave që kanë aplikuar për këto subvencione, me shpresën që do krijojnë një burim të 

ardhurave për familjen e tyre. Nga lista e përfitimit të serrave nga 40 përfituese vetëm 7 janë gra, 

ndërsa në 3 listat e përfitimit të granteve me gjithsej 57 përfitues vetëm 10 janë gra, shprehur në 

përqindje nga të gjitha listat përfshirja e grave në këto përzgjedhje është vetëm 17.5 %. Në fund 

tha se duhet të themelohet Komitetit për Barazi Gjinore, ku do të adresoheshin temat e që kanë të 

bëjnë me përfshirjen e gruas në shumë procese e ndër të tjera edhe sa i përket aspektit të listave të 

përfitimit të subvencioneve të komunës.    

Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - lidhur me përzgjedhjen për siç tha ajo nga konkursi për 

ndarjen e serrave, pyeti drejtorin e Drejtorisë për Bujqësi se cilat kanë qenë kriteret për ndarjen 

dhe përzgjedhjen e aplikuesve për këto serra. Kjo për faktin se në çka mund t’i bindim qytetarët të 

cilët kanë pakënaqësi sa i përket ndarjes së këtyre subvencioneve. Pastaj pyeti se si mund të 

arsyetohet fakti i mosbarazisë sa i përket shpërndarjes së serrave edhe nëpër fshatra, p.sh fshati 

Stanoc i Poshtëm me sipërfaqe prej 34,607 hektarë dhe 1736 banorë, është përfituese i 5 serrave, 

ndërsa fshati Dobërllukë 28,196 hektarë, dhe 1929 banorë,  nuk është përfitues i asnjë serre, dhe 

kësaj kur ja shtojmë edhe faktin se fshati Dobërllukë është fshat që merret kryesisht me bujqësi, 

ndërsa kemi edhe fshatin Maxhunaj që është ndër fshatrat më të mëdha të komunës me sipërfaqe 

prej 58,777 hektarë dhe 2035 banorë dhe nuk ka përfituar asnjë serrë në këtë përzgjedhje. Për këto 

ajo kërkoi sqarime nga drejtori i drejtorisë kompetente. 
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Hajriz Mustafa, anëtar i kuvendit - adresij shqetësimin e 25 qytetarëve të cilët kanë deponuar 

nënshkrimet e tyre tek rruga “Osman dhe Shaban/Bunjaku” e të cilët edhe në mandatin e kaluar 

kanë kërkuar që t’iu rregullohet rruga si dhe kërkojnë që t’u ndërtohet kanalizimi pasi që gjenden 

në një situatë të mjerueshme. Tutje ceku një kërkesë të fshatrave të Artakollit të cilat nuk janë të 

lidhura në rrjetin e ujësjellësit dhe ata kërkojnë që të shtohet edhe një çezme aty tek zyrat e 

ujësjellësit ashtu që banorët që bartin ujë të pijshëm dhe mos të presin në radhë.     

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - gjithashtu shprehu pakënaqësi sa i përket përzgjedhjes së 

përfitueseve të serrave, andaj lidhur me këtë çështje propozoi që kuvendi të themelojë një komision 

për të vërtetuar se a janë meritorë këta përfitues të serrave, mandej cilat kanë qenë kriteret në rastin 

e përzgjedhjes së këtyre përfituesve. Në rastin e ndarjes së serrave drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë 

ka formuar një komision të cilin e ka shkarkuar kryetari i komunës, andaj kërkoi nga drejtori i 

bujqësisë që ta sjellë me shkrim vendimin për themelimin e këtij komisioni, kush ishin anëtarët e 

tij. Po ashtu kërkoi nga kryetari i komunës që të na sjellë me shkrim vendimin për shkarkimin apo 

zhbërjen e komisionit për përzgjedhjen dhe ndarjen e serrave, në këtë rast cilat ishin arsyet për 

nxjerrjen e  vendimit  për themelimin e një komisioni të ri. Tutje ai vlerësoi se nëse Xhafer Tahiri 

është kryetar i komunës, atëherë ai është kryetar falë votës së Lëvizjes Vetëvendosje, dhe kjo nuk 

e bën atë të jetë pronar i komunës, për këtë ai gjykon se ka tejkalim të kompetencave nga ana e 

kryetarit të komunës. Në vazhdim ai ngriti shqetësimin e banorëve të fshatit Stanoc i Epërm për 

shkak të gjendjes së rëndë me ujëra të zeza, kjo për faktin se kanalizimi i cili vjen nga fshati 

Breznicë është tërësisht i bllokuar dhe lagje të tëra si: “Maloku, Prronaj, Bllaca, Ajvazi dhe 

Haradinaj” çdo ditë i nënshtrohen rrezikut permanent nga shfaqja e ndonjë epidemie për shkak të 

erës që kundërmon dhe ujërave të zeza që derdhen në përroin e fshatit. Parashtrimi i kësaj kërkese 

dhe shpërfaqja e gjendjes në këto lagje është paralajmërim se nëse komuna nuk ndërmerr masa, 

atëherë do të ketë protesta të banorëve të atij lokalitet ku ai do të jetë bartës dhe prirës i tyre. Në 

fund propozoi që kuvendi të themelojë një komision që do ta vërtetojë gjendjen faktike në këtë 

fshat sa i përket trajtimit të ujërave të zeza.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - vlerësoi se ka pasur tejkalim kompetencave nga kryetari 

i komunës, lidhur me ndarjen e serrave, dhe shkarkimi i komisionit të mëhershëm është bërë në 

mënyrë arbitrare nga kryetari i komunës, ndërsa në përbërjen e komisionit të ri ka pasur zyrtarë që 

janë të angazhuar me kontratë mbi vepër, gjë kjo e cila është kundërligjore. Po ashtu kërkoi që 

kërkesa e kryetarit të fshatit z. Feriz Sadiku kryetar i fshatit Gllavatin për ofrimin e ndihmës 

financiare për Hakif Krasniqin të futet në rend të ditës. 

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit - pasi përgëzoi shefin e grupit kuvendar të PDK-së për 

mbajtjen e  një fjalimi dinjitoz, duke i radhitur dështimet e qeverisë aktuale e cila si duket nuk po 

sheh dritën e diellit por dritën e zezë. Gjithashtu ai në këtë rast përshëndeti grupin kuvendar të 

LVV-së për siç tha vërtetimin e fjalimeve të tij të mëhershme, pasi që padrejtësisht një komunitet 

i tërë po diskriminohet në fshatin Maxhunaj dhe kjo po bëhet vetëm për një arsye për faktin se 

Lorik Maxhuni i përket atij komuniteti. Pastaj diskriminimi shtrihet edhe sa i përket ofrimit të 

shërbimeve publike, pasi ky fshat nuk është pajisur me shporta të mbeturinave edhe pas kërkesës 

që ka bërë në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, pastaj mosndriçimi i rrugës “Sefedin Maxhuni” 

dhe në këtë kontekst del se disa rrugë me vetëm një shtëpi ndriçohet, kurse lagje të tëra në 

Maxhunaj mbeten në errësirë. Pastaj parashtroi një kërkesë të banorëve të fshatit Oshlan për 

mungesë të ujit në shkollën e këtij fshati, për këtë pyeti se inspektorët higjenik a kanë shkuar 

ndonjëherë për ta vizituar atë shkollë. Fshati i Oshlanit ka të ndërtuar fabrikën e ujit, ndërsa banorët 

lokal përballen me mungesë elementare të ujit. Lidhur me këtë ai kërkoi nga strukturat komunale 

që të gjejnë zgjidhje kësaj problematike. 
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Miran Halili, drejtor i DEBPZHR - njoftoi se kërkesat nga gjinia femërore për përfitim të 

subvencionit-serrë, kanë qenë më të vogla dhe për këtë kemi numër të vogël të përfituesve nga kjo 

gjini. Tutje shtoi se tek serrat kemi pasur rreth 340 aplikacione, ndërsa janë shpërndarë vetëm 40 

sosh, e që në fakt shumica e këtyre aplikuesve i kanë përmbushur kriteret për përfitim të këtyre 

subvencioneve, por komuna i ka pasur mundësitë financiare të limituara. Pastaj ceku se komisioni 

është themeluar nga kryetari i komunës dhe e ka kryer punën e vet për të cilën ai nuk do të 

dëshironte të lëshohej më tej, por e vërteta është se pakënaqësi ka sepse numri i subvencioneve ka 

qenë i vogël dhe shumica e aplikueseve është dashur të eliminohen. Ndër kriteret bazike për të 

cilat ai ka insistuar të jeni në ndarjen e këtyre subvencioneve kanë qenë rastet me asistencë sociale 

dhe kategoritë me gjendje të rëndë socio-ekonomike. Gjithashtu ai njoftoi se në të dy komisionet 

se atë për grante, por edhe për subvencione në përbërjen e tyre ka pasur anëtarë të cilët janë me 

kontratë mbi vepër. Pastaj ai njoftoi kuvendin se komisioni por edhe vet ai ka punuar nën presion 

të madh nga intervenimet e ndryshme të natyrave të lloj-llojshme, dhe atë duke filluar nga 

asamblistët dhe nga zyrtarë dhe eksponent të ndryshëm.  Ndër të tjera ai ceku se anëtari i kuvendit 

Lorik Maxhuni në një ndej private i kishte premtuar një personi se do t’ia kryente punën për 

përfitimin e një traktori të tipit motokultivator. 

Faton Shabani, anëtar i kuvendit - kërkoi nga kryesuesi i kuvendit që ta respektojë rregulloren 

e punës se kuvendit ashtu që anëtarët e kuvendit të mos e marrin fjalën nga disa herë. 

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - tha se beson në objektivitetin dhe ndershmërinë e drejtorit të 

Drejtorisë së Bujqësisë, dhe shtoi se komisioni është dashur të ketë për bazë kuotën gjinore, 

sidomos për ato gra dhe vajza që me vështirësi e gjejnë forcën për t’iu rrekur fushës së bizneset 

apo të ndonjë veprimtarie që do t’i mëvetsonte ekonomikisht.  

Basri Menxhiqi, anëtar i kuvendit - kërkoi nga drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë që nëse ka 

argumente se anëtarët e kuvendit kanë intervenuar për ndonjë person të caktuar për përfitim të 

subvencioneve apo granteve, atëherë ato i sjellë para kuvendit më së largu deri në mbledhjen e 

radhës. 

Refik Maloku, drejtor i DSHP-së - kërkoi që të futet në rend të ditës një pikë shtesë që ka të bëjë 

me një propozim-vendim për blerjen e një eskavatori për nevojat e komunës. 

Qerim Selimi, anëtar i kuvendit - tha se është e pakuptimtë që të humbet rreth një orë diskutim 

i thatë para rendit të ditës dhe të flitet për tema që janë jashtë objektivave të kuvendit, duke humbur 

kohë pa u lëshuar në temat që janë objekt shqyrtimi të mbledhjes plenare të kuvendit. Pastaj kërkoi 

nga drejtorët e drejtorive komunale që të mbrojnë dhe zbatojnë ligjshmërinë lidhur me jetësimin e 

kompetencave të tyre ligjore. Në fund tha se nëse anëtari i kuvendit z.Ilmi Azemi është bërë shef 

i grupit kuvendar të PDK-së, atëherë kjo për të nuk është e dinjitetshme  që ai ta udhëheq grupin 

dhe vetë atë si anëtar i kuvendit dhe i PDK-së.   

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit - tha se i vjen shumë keq për qasjen në diskutim që pati drejtori 

i Drejtorisë së Bujqësisë z.Miran Halili i cili pa fije turpi gënjeu publikisht për personalitetin  tim 

duke dashur që ta njollosë figurën time. Mirëpo pavarësisht këtyre ai mbetet i palëkundur në 

parimet e tij dhe në proklamimin e të vërtetës. Pastaj ai shtoi se nëse ndonjë zyrtar komunal del e 

deklaron se ai i ka premtuar dikujt benefitet për subvencione ose shfrytëzim të autoritetit të tij për 

të përfituar ndonjë subvencion,  nëse këtë mund ta provoni, atëherë publikisht do të kërkojë fale 

dhe do të dorëhiqet nga pozita e anëtarit të kuvendit. Por megjithatë ai duhet të kërkojë falje për 

fryrje dhe shpifje ndaj tij, në të kundërtën ai do të detyrohet të ndjek rrugën gjyqësore lidhur me 

këtë shpifje siç ai i cilësoi. 

Ermal Lahu, anëtar i kuvendit - tha se duke u bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, mandej 

Udhëzimin e ri Administrativ për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për 
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Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme në Komunë, 

ku neni 5 i këtij udhëzimi thotë: Komiteti për Politikë dhe Financa përbëhet nga përfaqësuesit e 

subjekteve politike që përfaqësohen në kuvendin e komunës, ndërsa paragrafi i 2 i po të njëjtit nen 

taksativisht përcakton: në rast se në përbërjen e kuvendit të komunës janë të përfaqësuara më 

shumë entitete politike me çka e bëjnë të pamundur përfshirjen e të gjitha entiteteve në KPF, 

atëherë përfaqësimi do të bëhet në bazë të përqindjes së përfaqësuar në kuvendin e komunës. Andaj 

konform këtyre dispozitave, vlerësoi se si parti politike kuvendare po iu bëhet e padrejtë 

mospërfaqësimi në Komitetin për Politikë dhe Financa, prandaj për këtë kërkoi nga kryesuesi i 

kuvendit që të iniciojë procedurën për plotësimin e këtij komiteti.   

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - propozoi që pika e dytë e rendit të ditës të vendoset e fundit 

si pikë e rendit të ditës, derisa të përgatitet vendimi konform ligjeve në fuqi. Duke u bazuar në 

nenin 6 të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike, si dhe nenin 6, 

paragrafët 3 dhe 4 të Rregullores së Qeverisë mbi Kriteret për Krijimin e Ndërmarrjeve Publike 

Lokale: Kuvendi i Komunës nuk themelon Ndërmarrje Publike Lokale, por neni 40 i Ligjit për 

Vetëqeverisje Lokale ia mundëson Kuvendit të Komunës të nxjerr vendim për inicimin e 

themelimit të ndërmarrjes publike komunale, duke e autorizuar kryetarin e komunës për 

ndërmarrjen e veprimeve konkrete me qëllim të plotësimit të kritereve të përcaktuara nga neni 5 i 

Rregullores së Qeverisë  Nr.02/2013 për Krijimin e Ndërmarrjeve Publike Lokale. Rregullorja 

Nr.02/2013 mbi Kriteret për Krijimin e Ndërmarrjeve Publike Lokale dhe Pjesëmarrja e 

Komunave në Bordet e Drejtorëve të Ndërmarrjeve Rajonale të Ujit, neni 6.  Shqyrtimi i kërkesës 

mbi përmbushjen e kritereve për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale 3. Pas shqyrtimit të 

kërkesave, NJPMNP i dërgon Komisionit Ministror për Ndërmarrjet Publike. Nëse Komisioni 

Ministror konstaton se janë plotësuar kriteret nga neni 5 i kësaj rregulloreje, i rekomandon 

Qeverisë themelimin e ndërmarrjes publike lokale.  4. Vendimi mbi krijimin e ndërmarrjes publike 

lokale duhet të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 5 të kësaj rregulloreje. 

NJPMNP- ka kuptimin e Njësisë për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike, e përcaktuar 

në Ligjin për Ndërmarrjet Publike. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se iniciativa për themelimin e ndërmarrjes publike lokale 

i takon komunës, dhe këtë e lejon Komisioni Ndërministror në ministrinë e linjës, kjo për faktin 

se kemi të bëjmë me ndërmarrje publike lokale e jo ndërmarrje qendrore publike dhe gjithashtu në 

rastin konkret pronare apo aksionar i vetëm është komuna, e jo ministritë, jo qeveria  

Albanez Tahiraj zyrtar ligjor - tha se ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet 

Publike, fjalën inicim i themelimit të ndërmarrjes askund nuk e përmend. Për më tepër ai lexoi 

nenin 6 të këtij ligji i cili thotë: komunat kanë të drejtë të themelojnë ndërmarrje publike lokale në 

pajtim me kriteret e përcaktuara me aktin nënligjor të qeverisë, ndërsa akti nënligjor, rregullorja e 

qeverisë takstivisht përcakton: komunat kanë të drejtë për të krijuar ndërmarrje publike lokale. 

 

Në fund të diskutimeve jashtë rendit dhe për rendin e ditës, kuvendi pas votimit me 44 vota 

“për” 1  votë “kundër” aprovoi këtë: 
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R  E  N  D     D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e kuvendit të komunës, i datës 

28 mars 2019; 

2. Shqyrtimi i propozim-vendimit për themelimin e Ndërmarrjes publike lokale “Përparimi” sh.a; 

3. Shqyrtimi i raportit tremujor mbi të hyrat dhe shpenzimet buxhetore; 

4. Shqyrtimi i informatës lidhur me ndërtimet në Komunën e Vushtrrisë; 

5. Shqyrtimi i informatës tremujore për sigurinë ushqimore; 

6. Shqyrtimi i informatës lidhur me rezultatet (ecurinë) e dhënies në shfrytëzim të tokave 

bujqësore; 

7. Shqyrtimi i peticionit për kthimin e emrit të rrugës “Bajram Bozhlani”; 

8. Shqyrtimi i mundësive për renovimin e “Urës së Pestovës”; 

9. Shqyrtimi i mundësive për përkrahjen financiare të studentes, Ujeza Ademi; 

10. Të ndryshme. 

a).  Shqyrtimi i propozim-vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për blerjen e  një eskavatori; 

b).  Shqyrtimi i propozimit për themelimin e komisionit për verifikimin e listave të serrave;   

c).   Shqyrtimi i propozim-vendimit për ofrimin e ndihmës financiare për Hakif Krasniqin. 

ç).   Pyetjet e anëtarëve të kuvendit. 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e kuvendit të komunës, i datës 

28 mars 2019 

 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - paraqiti vërejtjet e tij lidhur me disa gabime teknike në 

procesverbalin e mbledhjes së kaluar, vërejtje të cilat u inkorporuan në procesverbalin e mbledhjes 

së datës 25.4.2019.  

 

Pas shqyrtimit të kësaj pike të rendit të ditës, Kuvendi pas votimit në mënyrë unanime aprovoi 

procesverbalin nga mbledhja e rregullt e kuvendit, e datës 28.2.2019 me vërejtjet e paraqitura nga 

anëtari i kuvendit. 

 

2. Shqyrtimi i propozim-vendimit për themelimin e ndërmarrjes publike lokale “Përparimi” sh.a; 

 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit – tha se parimisht e përkrahin themelimin e ndërmarrjes publike 

lokale, mirëpo rrethanat në të cilat po themelohet kjo ndërmarrje nuk janë të sqaruara sa duhet pasi 

që Komuna e Vushtrrisë është aksionare në ndërmarrjen regjionale “Uniteti” ku nga këtu derivojnë 

të drejtat por edhe obligimet, andaj para se të nisemi në këtë proces kryetari i komunës është dashur 

t’i ketë parasysh këta komponentë, për faktin se nuk do të mund të ecim paralelë me dy kompani 

për të njëjtin destinim. Tutje shtoi se Ligji për Shoqëritë Aksionare parasheh se mund të ndodhë 

bashkimi i ndërmarrjeve siç ka ndodhur paraprakisht që është themeluar kjo shoqëri aksionare, por 

konform ligjit lejohet edhe ndarja e kapitalit në mes aksionarëve. Përveç tjerash Ligji mbi 

Shoqëritë Tregtare parasheh edhe rritjen e kapitalit konform konditave të përshkruara në këtë ligj. 

Në rastin konkret e përkrah idenë që të ndahet pronësia e Komunës së Vushtrrisë nga Kompania 

regjionale “Uniteti”, por duhet pasur parasysh që obligimet duhet të barten konform dhe në 

proporcion me aksionet që i bartin secila komunë. Si konkluzion ai ndan mendimin se më mirë do 
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të ishte të inicohej procedura për ndarjen e kompanisë të aksioneve të “Unitetit” se sa të themelohej 

ndërmarrje e re. Tutje ai vlerësoi se propozimi për themelimin e kësaj kompanie ka shumë të meta, 

pasi aty nuk është saktësuar si duhet e në mënyrë të qartë veprimtaria primare dhe sekondare e 

kompanisë. Në fund ai tha se para se të merret ky vendim është dashur të analizohej mirë situata, 

pasi ekziston rreziku permanent që nëse shkohet me ndërtimin e kësaj kompanie të re, atëherë do 

të rrezikohej paraja e qytetarit, pasi obligimet nga KRM “Uniteti” do të rrjedhin dhe konsekuencat 

do t’i bartë Komuna e Vushtrrisë, përkatësisht do të kemi dëmtim të parasë publike.   

Agim Bregaj, anëtar i kuvendit – tha se ideja për themelimin e kësaj ndërmarrjeje të re në fushën 

e mirëmbajtjes është shumë nevojshme e qëlluar dhe imediate. Ai përgëzoi strukturat komunale 

kryetarin e komunës për këtë iniciativë brilante, dhe imanente për qytetarët e Komunës së 

Vushtrrisë. Lidhur më këtë ai vlerësoi se themelimi i kësaj ndërmarrjeje do të ndikojë direkt në 

përmasimin e gjendjes së pastrimit të dhe mirëmbajtjes së mbeturinave dhe në përgjithësi për 

mirëmbajtjen e ambientit që na rrethon. Në fund ai i bëri thirrje të gjithëve që të mbështetet kjo 

iniciativë ashtu që themelimi i kësaj kompanie të jetësohet. 

Shkëlzen Feka, anëtar i kuvendit – tha se e mbështet propozimin e kryetarit të komunës për 

themelimin e ndërmarrjes përparimi pasi që kjo ndërmarrje është mjaft e nevojshme dhe e 

domosdoshme për ngritjen e nivelit dhe cilësisë së shërbimeve për qytetarët tanë. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se jemi koeshient të gjithë dhe se është evident fakti për 

nevojën e rikthimit të themi të Kompanisë “Përparimi” në Vushtrri, e cila do të kujdeset për 

ashensorët në ndërtesat e komunës sonë, mandej mirëmbajtja e hapësirave publike është një tjetër 

sfidë, si dhe mirëmbajtja e objekteve komunale gjithashtu është një tjetër sfidë për komunën. Tutje 

njoftoi se nuk ka konflikt legal e as të funksionimit të kompanisë që do të themelohet dhe KRM 

“Uniteti”, por për më shumë kjo kompani do të jetë si komplementare ndaj kompanisë “Uniteti” 

ashtu që nëse Kompania “Uniteti” dështon në mirëmbajtjen e mbeturinave, atëherë kjo kompani 

do të mund të merrej me pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Pastaj ai njoftoi se KRM 

“Uniteti” ka mjaft shumë vështirësi në funksionim pasi që ka shumë borxhe si ndaj ATK-së ashtu 

edhe sa i përket shpenzimeve të tjera siç janë shpenzimet për derivate. Të gjitha këto shpenzime 

janë të njësisë së Mitrovicës, por që ato i faturohen edhe Komunës së Vushtrrisë. Andaj si rezultat 

i këtyre në jemi të shtyrë që ta themelojmë këtë kompani e cila do të krijojë siguri si ndaj 

punëtorëve ashtu edhe ndaj aseteve tona në rast të falimentimit të Kompanisë “Uniteti”. 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - në emër të grupit kuvendar të LVV-së theksoi se e 

mbështesin themelimin e kësaj ndërmarrjeje, dhe shtoi se tek pika 2.5 e propozim-vendimit të 

shtohet pika 2.6 mirëmbajtja e hapësirave publike e tri shkollave të mesme, ku do të përfshihen 

edhe punëtorët teknik, pasi 23 punëtorë të këtyre tri shkollave janë duke u mbikëqyrur nga 

kompania private. Pastaj propozoi që të shtohet një pikë e veçantë ashtu që kuvendi i komunës të 

ketë të drejtë themelimin e një komisioni komunal, i cili do të ketë për detyrë përcjelljen e zbatimit 

të politikave në themelimin dhe funksionalizimin e kësaj ndërmarrjeje dhe gjithashtu ky komision 

të jetë kompetent për pranimin e punëtorëve në këtë ndërmarrje.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - propozoi që ndër të tjera kjo kompani të jetë përgjegjëse 

edhe për grumbullimin e mbeturinave. 

Qerim Selimi, anëtar i kuvendit - ngriti çështjen lidhur me punëtorët teknik të cilët punojnë në 

shkollat e komunës, se të njëjtit a do të mund të futen në listat e pagave sikurse punëtorët tjerë të 

sektorit publik. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me 33 vota 

“për”, 2 vota “kundër” vendosi me sa vijon: 
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1. Me këtë vendim krijohet  Ndërmarrja publike lokale “Përparimi” sh.a (N.P.L 

“Përparimi” sh.a, Vushtrri). 

2. N.P.L “Përparimi” sh.a, Vushtrri, do jetë shoqëri aksionare në pronësi të Komunës së 

Vushtrrisë dhe do të jetë kompetente për kryerjen e detyrave dhe punëve si në vijim: 

2.1 Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike komunale/lokale, këtu hyjnë 

mirëmbajtja e shesheve, parqeve dhe hapësirave publike, varrezave e të ngjashme;  

 

2.2 Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, si dhe ashensorëve të 

ndërtesave për banim  kolektiv; 

 

2.3 Menaxhimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve komunale, duke përfshirë 

edhe sigurimin fizik për objektet komunale;  

 

2.4 Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e tregut dhe vendparkingjeve publike lokale; 

 

2.5 Menaxhimin e mbeturinave (pastrimi, grumbullimi dhe bartja e tyre). 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa, Drejtoria për Shërbime Publike, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi, 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit,  duke ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme sipas legjislacionit përkatës në fuqi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  faqen 

zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.  

  

3. Shqyrtimi i raportit tremujor mbi të hyrat dhe shpenzimet buxhetore 

 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit – tha se në këtë raport na paraqitet një gjendje interesante sa i 

përket të hyrave dhe shpenzimeve p.sh në Drejtorinë e Bujqësisë kodi 470 ka realizuar vetëm 5% 

të të hyrave vetanake të planifikuara që është një performancë jashtëzakonisht e dobët e realizimit 

të planit, ndërsa tek Drejtoria e Urbanizmit kodi ekonomik 660 kemi një realizim të të hyrave 

vetnake në vlerën prej 119 % që është për t’u përshëndetur ky realizim i mirë i të hyrave. Pastaj sa 

i përket shpenzimeve buxhetore të drejtorive komunale aty kemi disa akrobacione, ku shihet se 

mesatarja e shpenzimeve ditore në zyrën e kryetarit për shpenzimet në gjashtëmujorin e parë të 

vitit 2018 ishte 858.033 €, kurse në këtë tremujor kryetari i komunës për çdo ditë pune ka 

shpenzuar 1098.055 €, kostoja e këtyre shpenzimeve është dukshëm më e lartë pasi në këtë nuk 

është përfshirë qiraja e automjetit zyrtar e cila llogaritet të jetë mbi 500 €, mandej derivate dhe 

shpenzimet e telefonit. Pastaj tek tabela buxhetore mallra, shërbime dhe subvencione nuk janë 

paraqitur të dhënat e planifikimit për këtë periudhë, rrjedhimisht nga kjo nuk kemi pasqyrë të qartë 

të realizmit dhe shpenzimit të buxhetit në këto kategori ekonomike. 
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Miran Halili, drejtor i DEBPZHR - tha se nëse ka pasur ndonjë planifikim imagjinar, atëherë 

mund të thuhet se Drejtoria e Bujqësisë nuk e ka përmbushur planifikimin, mirëpo kjo drejtori në 

tërësi e ka përmbushur planifikimin buxhetor, duke u bazuar në indikatorët dhe matësit real të 

drejtorisë siç janë shndërrimi i tokës, qiraja e tokës dhe kategori tjera. 

Lutfi Gërguri, drejtor i DBF-së - njoftoi se shpenzimet e adresuara të kryetarit të komunës lidhen 

me shpenzimet e zyrës së kryetarit në tërësi, ndërsa atë çka kryetari i publikon kanë të bëjnë me 

shpenzimet ditore personale që ai i realizon. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit në mënyrë unanime 

aprovoi raportin tremujor mbi të hyrat dhe shpenzimet buxhetore. 

 

4. Shqyrtimi i informatës lidhur me ndërtimet në Komunën e Vushtrrisë 

 

5. Shqyrtimi i informatës tremujore për sigurinë ushqimore 

 

Agim Bregaj, anëtar i kuvendit – kërkoi nga organet shtetërore si ato të nivelit lokal ashtu edhe 

ato të nivelit qendror që të intensifikojnë përpjekjet dhe masat shtesë për ngritjen e sigurisë 

ushqimore. Lidhur me këtë ai vlerësoi se duhet të kemi një politikë të zbatimit të masave sa i përket 

kontrolleve nga inspektorati si në komunë ashtu edhe në nivel nacional lidhur me afatet e 

përdorimit të ushqimeve, ashtu që të luftohet në preventivë nga rrezikimi i sëmundjeve alimentare 

tek shoqëria e gjerë dhe tek popullata e komunës në veçanti. Pastaj theksoi se problemet kryesore 

tek ushqimi janë: kontaminimi i lëndëve të para, kontaminimi i përbërëve ushqimor, shitja e 

ushqimit me afat të skaduar, si dhe metoda e vjetruar e kontrollimit të ushqimit, mënyra joadekuate 

e përpunimit ushqimor, mungesa e informacionit për lëndët e para, vlerësoi  se është e udhës është 

të formohet një kod ushqimor. Ndër të tjera rëndësi të madhe në sigurinë e të ushqyerit është 

garancia ushqimore ku garancia ushqimore lidhet me vlefshmërinë ushqimore dhe akcesin e 

gjithsecilit veç e veç për ushqim. Një familje konsiderohet e sigurtë në ushqime kur asnjeri nga 

anëtarët  nuk rrezikon të  mbetet pa ushqim 

 

6. Shqyrtimi i informatës lidhur me rezultatet (ecurinë) e dhënies në shfrytëzim të tokave bujqësore 

 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit – kërkoi që të bëhet identifikimi i pronave bujqësore se sa është 

sipërfaqja totale në pronësi të komunës, të bëhet sqarimi përpos numrit të parcelave dhe zonat 

kadastrale, të dihet edhe lokacioni se ku ndodhen ato prona. Pastaj ai apeloi që pronat t’i jepen në 

shfrytëzim atyre subjekteve të cilat vërtet i punojnë ato toka dhe jo t’u jepet atyre të cilat i lënë 

djerrë. Gjithashtu ai përsëriti se para se të merren vendime lidhur me dhënien e pronës në 

shfrytëzim duhet të bëhen analizat e duhura dhe të jepen sqarimet adekuate para se kuvendi të 

votojë. Kjo për faktin se duke vendosur shpejt e shpejt dhe duke mos e ditur se çfarë po votohet 

shpesh po merren vendime të cilat më vonë po kthehen si të kundërligjshme. 

Ilmi Azemi anëtar i kuvendit - përsëriti kërkesën e tij  për Drejtorinë e Kadastrit që të sjell 

regjistrin me toka të uzurpuara të komunës  dhe të ceken me emër e mbiemër ata uzurpues. Ai 

kërkoi sqarim se pse ende nuk është sjellë ai material  në kuvend. Pastaj shtoi se është obligim 

ligjor i drejtorisë gjegjëse për pronë që të bëjë identifikimin e atyre shfrytëzueseve uzurpatorë, 

numrin  e ngastrave kadastrale, zonën/lokalitetin, sipërfaqen, emrat dhe mbiemrat e atyre 

shfrytëzuesve të paligjshëm. Të gjitha këto çështje duhet të listohen dhe të njëjtat duhet t’i 

adresohen kuvendit për informim të drejtë dhe objektiv. Në të kundërtën e kësaj ekziston dyshimi 
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se diçka po fshihet ose ka ndonjë tendencë tjetër të manipulimit apo të mundësisë së përfitimit 

klandestin, duke lejuar këto uzurpime. Për këto dhe çështje tjera kërkoi sqarime nga drejtori 

përkatës. 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - parashtroi një pyetje rreth parcelës në Gracë ku për atë pronë 

paguhen 7070 € ne vit për 23 hektarë, kurse për 11 hektarë 898 € në Balincë?  Tutje kërkoi në 

mbledhjen e radhës të sjellët fatura që e dëshmon pagesën e qirasë së tokës në Zonën Kadastrale 

në Gracë.  

Ymer Haradinaj anëtar i kuvendit – parashtroi një pyetje rreth dy shfrytëzuesve të pronave 

Rafet Haradinaj dhe Mehdi Neziri të cilët kanë pasur kontratë dyvjeçare  me mundësi vazhdimi a 

iu është vazhduar kjo kontratë, prona këto të cilat ndodhen njëra në zonën kadastrale Gracë, kurse 

tjetra në Stanoc të Poshtëm. 

Mehdi Bejtullahu, anëtar i kuvendit - pyeti  rreth një parcele në Smrekonicë andaj ka i bije 

magjistralja a është gjysmë e uzurpuar? 

Adnan Lahu, drejtor i DGJKP –së - u përgjigj në pyetjet e anëtarëve të kuvendit ku u ndal tek 

pyetja e Ali Jonuzit dhe theksoi se pajtohet me kërkesën e tij se është betuar se do të mundohet  që 

materialin që e sjell në kuvend do të mundohet të jetë sa më i qartë dhe luti secilin anëtar të 

kuvendit që për çdo paqartësi ta adresojnë tek ai. Ndër të tjera njoftoi se Drejtoria e Kadastrit është 

duke operuar në një hapësire shumë të vogël, gjë e cila edhe ia pamundëson punën ashtu siç duhet. 

Drejtori tregoi se në vitet e kaluara tokat për shfrytëzim kanë qenë kompetence e Drejtorisë së 

Urbanizmit, mirëpo që  nga  ky vit menaxhohen nga Drejtoria e Kadastrit dhe për ketë arsye 

dokumentacioni i këtyre pronave gjendet në Drejtorinë e Urbanizmit derisa Drejtoria e Kadastrit 

të zhvendoset në zyrat e tyre, të cilat janë duke u rinovuar. Sa i përket informatave rreth pronave 

të uzurpuara drejtori  theksoi se ky informim për fat të keq ka munguar ndër vite  dhe tregoi se 

kanë filluar ta evidentojnë këtë problem, mirëpo duhet kohë edhe për shkak të numrit  të vogël të 

punëtorëve në Drejtorinë e Kadastrit. Sa i përket faturave për tokat në shfrytëzim theksoi që janë 

duke ndjekur të gjithë hapat ligjor që ata të cilët nuk paguajnë ta bëjnë një gjë të tille qoftë se është 

nevoja edhe dërgimi tek përmbaruesi. Pasi të kthehet drejtoria në zyrat e tyre do ta trajtojmë secilën 

pronë që është në shfrytëzim veç e veç. Po ashtu prej vitit 2017 komuna nuk ka lëshuar asnjë tokë 

në shfrytëzim që ishte edhe përgjigje në pyetjen tjetër nga zotëri Haradinaj. Rreth parcelave në të 

cilat qeveria kryen punime, komuna ndjek të gjithë hapat për shpronësim dhe qeveria obligohet t’i 

kryejë obligimet e saj. 

Shpëtim Zhegrova anëtar i kuvendit – theksoi se  në vitet e kaluara ka pasur një listë me emra 

të uzurpatorëve dhe kërkoi që deri në mbledhjen e radhës të sillet ajo listë me emra të uzurpatorëve, 

që të kenë qasje të gjithë anëtarët e kuvendit, pasi që është evident fakti se kemi edhe shtëpi që 

janë të ndërtuara në pronë të uzurpuara apo në pronë komunale. 

Adnan Lahu, drejtor i DGJKP –së - ceku se nuk e kontestojmë faktin që ka prona të uzurpuara, 

mirëpo në ato prona ku ka ndërtime ato ndërtime janë kryer kaherë, dhe përsëriti se do ta sjellin 

një listë me emra të uzurpatorëve të këtyre pronave. 

 

7. Shqyrtimi i peticionit për kthimin e emrit të rrugës “Bajram Bozhlani” 

 

Ilmi Azemi anëtar i kuvendit - tha se peticioni është një e drejtë themelore e çdo individit, dhe 

në këtë kontekst kuvendi ka obligim ligjor që ta shqyrtojë dhe të vendosë lidhur me këtë peticion. 

Tutje shtoi se i vjen shumë keq që banorët e kësaj lagjeje janë detyruar që përmes kësaj rruge të 

kërkojnë kthimin e tabelës së emërtimit të rrugës me emrin e veprimtarit Bajram Bozhlani i cili ka 

qenë i burgosur politik. Pastaj ai vlerësoi se ky emër është i evidentuar që nga viti 2013  dhe se një 
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ndryshim i tillë është dashur të bëhet konform gjendjes faktike dhe duke u marrë për bazë vullneti 

i komunitetit të atij lokaliteti. Andaj si grup kuvendar e mbështesin propozimin që të kthehet ky 

emër dhe ndoshta t’i kërkohet falje parashtruesve të këtij peticioni.  

Ali Januzi, anëtar i kuvendit – tha se e mbështet diskutimin e parafolësit dhe shtoi se veprimtarin 

Bozhlani e ka njohur edhe personalisht, për cilin vlerësoi se ka dhënë një kontribut të çmuar për 

çështje kombëtare. Pastaj ai vlerësoi se Bajram Bozhlani nuk i ka takuar asnjë partie politike po ai 

ka qenë i popullit. Andaj personaliteti i tij meriton t’i vihet emri jo një rruge në fshatin Sllatinë, 

por ndoshta  me ermin e tij do të duhej të identifikohet ndonjë rrugë më e rëndësishme sesa kjo në 

fshatin Sllatinë. Fakti se është hequr tabela dhe bërë ndryshimi, si dhe fillimi i këtij kontesti ai nuk 

di se si ka ndodhur, por kërkon që ai emër të kthehet aty ku kishte qenë më parë. 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - kërkoi sqarime nga ana e drejtorisë, se cili komision e ka 

ndërruar emrin Bajram Bozhlani, në cilin vit, a ka votuar kuvendi për atë ndryshim, kush e ka 

adresuar këtë emër në Agjencinë Kadastrale, apo ndoshta kjo është bërë në mënyrë paushal 

ndryshimi i emrit Bajram Bozhlani, nëse për një çështje të tillë ka vendim, atëherë ai vendim duhet 

t’i ofrohet kuvendit.  

Berat Sadiku, drejtor i DUMM-së - paraqiti sqarime lidhur me çështjen, duke shtuar se 

komisioni ka bërë këtë ndryshim, porse tabela me emrin Bajram Bozhlani, nuk është hequr, por 

një segment i kësaj rruge pas kërkesës së familjes Ferati është bërë ndryshimi. Sipas normave 

ligjore vlerëson se komisioni në vitin 2015 kishte punuar dhe gjykuar drejtë, dhe konform gjendjes 

faktike. 

Ismet Gashi, udhëheqës i Zyrës ligjore - njoftoi se sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale është 

në kompetencë ekskluzive të kuvendit emërimi dhe riemërimi i rrugëve, ajo se si është bërë 

ndryshimi i kësaj rruge është çështje në vete për të cilën ai nuk ka njohuri, ndërsa sa i përket 

peticionit sipas udhëzimit administrativ ai peticion me të gjitha shkresat e lëndës i dërgohet 

drejtorisë përgjegjëse dhe brenda afatit prej 30 ditëve drejtoria e shqyrton dhe të njëjtin ia dërgon 

kuvendit i cili merr vendim për aprovimin apo refuzimin e tij. 

Shpëtim Zhegrova anëtar i kuvendit – tha se ky peticion është shqyrtuar edhe në Komitetin për 

Politikë dhe Financa dhe atje ka ekzistuar mendimi që të themelohet një komision për analizimin 

dhe konstatimin e gjendjes faktike, por tani siç po shihet kemi ndryshim të rrethanave, pasi që 

kemi disa vendime të mëvonshme që janë bërë këto ndryshime. Tutje shtoi se sipas ligjit në fuqi, 

kuvendi bën ndryshimin e emrit të rrugës apo emërtimin duke marrë për bazë listën rezervë  të  

rrugëve. Gjithashtu është obligim i kuvendit që brenda afatit prej 30 ditëve të shqyrtojë peticionin 

e banorëve të asaj rruge, veçse në rastin konkret nuk ka se çfarë të vendoset por vetëm të njoftohen 

palët që mbetet në fuqi vendimi i vitit 2013 lidhur me këtë çështje. 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - tha se nëse ekziston vendimi i kuvendit ai duhet t’i ofrohet 

kuvendit, në të kundërtën nëse kuvendi nuk e ka aprovuar një vendim të tillë, atëherë ai vendim 

është i paligjshëm dhe në fuqi mbetet emërtimi i rrugës me emrin e Bajram Bozhlanit. 

Ismet Gashi, udhëheqës i Zyrës ligjore -  tha se nëse ekziston vendimi për ndryshimin e emrit të 

rrugës, atëherë ky peticion duhet t’i dërgohet Drejtorisë së Urbanizimit e cila në mbledhjen e 

ardhshme duhet të sjellë propozim-vendimin për shfuqizimin e atij vendimi, në të kundërtën 

gjendja mbetet e pandryshuar. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit në mënyrë 

“unanime” vendosi me sa vijon: 
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Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë në mbledhjen e mbajtur më 25 prill 2019, në mbështetje 

të nenit 69 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, në lidhje me nenin 30 të Statutit 

të Komunës së Vushtrrisë, ka shqyrtuar peticionin e qytetarëve që banojnë përgjatë rrugës 

“Bajram Bozhlani ” lidhur me kthimin e tabelës së rrugës, e cila ka qenë më herët, në ç’rast 

kërkon nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit që të bëjë kompletimin e 

lëndës lidhur me këtë rrugë, duke i marrë për bazë vendimet e mëhershme të kuvendit për 

emërtim të rrugëve në Komunën e Vushtrrisë. 

 

Drejtoria, obligohet të analizojë drejt dhe me objektivitet lëndën, duke i bashkëngjitur 

shkresat e dosjes dhe konform këtyre të vendosë se një çështje e tillë a është e nevojshme të 

adresohet në Kuvendin e komunës për shqyrtim të mëtejmë dhe vendosje meritore. 

 

8. Shqyrtimi i mundësive për renovimin e “Urës së Pestovës” 

 

Refik Maloku, drejtor i DSHP-së-njoftoi kuvendin se janë duke u zhvilluar procedurat ligjore 

për inicimin e renovimit të kësaj ure. 

 

9. Shqyrtimi i mundësive për përkrahjen financiare të studentes, Ujeza Ademi 

 

Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - tha se lidhur me këtë çështje gjithçka është e përcaktuar në 

kërkesë dhe apeloi te të gjithë anëtarët e kuvendit që të votojnë në favor të kësaj kërkese, duke i 

mundësuar që kësaj studenteje t’i mbulohen shpenzimet e udhëtimit.    

Refik Maloku, drejtor i DSHP-së - tha se lidhur me ofrimin e ndihmës financiare për studentët 

që studiojnë jashtë vendit, kishte me qenë mirë që të ndërtohet një standard se si të veprohet në 

mënyrë uniforme për të gjitha rastet, duke ndërtuar një rregull apo një parim të veprimit. 

Ilmi Azemi anëtar i kuvendit - tha se është e vështirë të ndërtohet një standard i veprimit për ata 

studentë që kërkojnë ndihmë për studime jashtë vendit, kjo për faktin se nuk është e njëjtë sikur të 

studiosh në Maqedoni dhe tjetër është të studiosh në SHBA, kjo është e pamundshme. Pastaj 

vlerësoi se interpretimet e bëra nga Zyra ligjore lidhur me rregulloren e subvencioneve nuk kanë 

qenë shumë të qarta, andaj në rastin konkret propozoi që kësaj studenteje t’i ndahen 2000 € jo nga 

subvencionet por nga fondi në zyrën e kryetarit.  

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - tha se kjo studente i ka parashtruar kërkesë për ndihmë 

financiare kryetarit të komunës, dhe këtu nuk kemi ndonjë përgjigje nga ana e këtij të fundit, pasi 

që ligjërisht kryetari me vendim ka të drejtë të ndajë mjete financiare deri në 1000 €. Pastaj ajo 

çka shihet si mjaft interesante është fakti se kësaj kërkese nuk i është bashkëngjitur asnjë dëshmi 

të paktën një email se kjo studente e ka fituar bursën për të cilën po flitet. Në fund ai vlerësoi se 

nuk është mirë të ndërtohen kësi lloj praktikash që nëse dikush ka një të njohshëm në kuvend ta 

inkurajojë që të parashtron kërkesë për ofrimin e ndihmës financiare.   

Abdullah Vojvoda, anëtar i kuvendit - tha se është e vërtetë që kjo studente e ka fituar këtë 

burës, dhe vlerësoi se kishte me qenë mirë nëse ka mundësi ligjore dhe financiare që t’i ndihmohet 

kësaj studenteje. 

Melihate Basholli-Latifi, anëtare e kuvendit - tha se edhe në KPF, kishte kërkuar që kjo kërkesë 

të kompletohet me dokumente shtesë, duke cekur se nuk ka dëshmi që kjo studente ka përfituar 

bursë. Pastaj ajo përkrahu mendimin që Drejtoria e Arsimit duhet të ndërtojë një standard veprimi 

lidhur me ofrimin e ndihmës financiare për këto raste. Në fund ajo tha se e mbështet kërkesën në 

fjalë me kusht që ajo duhet të kompletohet me dokumente shtesë të nevojshme.   
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Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - tha se duhet të gjendet një modalitet për t’i ndihmuar kësaj 

studenteje dhe ceku se kjo kërkesë do të plotësohet me dokumente shtesë. 

Shpëtim Zhegrova anëtar i kuvendit – tha se është mirë që kjo studente të përkrahet 

financiarisht, dhe vlerësoi se kuvendi duhet të marrë vendim për ndarjen e mjeteve financiare, me 

kusht që kjo kërkesë të kompletohet në të kundërtën mjetet mos t’i barten të përmendurës. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit në mënyrë 

“unanime” vendosi me sa vijon: 

 

Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë në mbledhjen e mbajtur më datë 25 prill 2019, pas 

shqyrtimit të kërkesës me numër 01-104/02-0019587/19 e datës 24.4.2019  të znj. Ujeza 

Ademi për ofrimin e ndihmës financiare, e cila është pranuar në Minerva Schools me qendër 

në   San Francisko,  si dhe pas propozimit të anëtares së kuvendit znj. Fjolla Ujkani Kryetarit 

të komunës i parashtron këtë: 

REKOMANDIM 

 

Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë i rekomandon Kryetarit të komunës, që të sipërcekurës  

t’i ndajë mjete financiare konform mundësive financiare dhe ligjore. 

 

ARSYETIM 

 

Znj. Ujeza Ademi  nga fshati Pestovë - Komuna e Vushtrrisë, është përfituese e një burse 

universitare në Minerva Schools në San Francisko SHBA, ndërsa në saje të kësaj burse nuk 

përfshihen shpenzimet e udhëtimit dhe ato të sigurimit shëndetësor, andaj kërkon nga 

Komuna e Vushtrrisë që ti ofrojë ndihmë financiare për mbulimin e këtyre shpenzimeve. 

 

Rekomandohet që Zyra e Kryetarit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, si dhe 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa, t’i zhvillojnë procedurat e akordimit të kësaj ndihme 

financiare konform legjislacionit në fuqi. 

 

11. Të ndryshme. 

 

a).  Shqyrtimi i propozim-vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për blerjen e  një eskavatori 

 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - tha se forma se si është sjellë në kuvend ky propozim-vendim 

është tepër joserioze pasi që këtij dokumenti nuk i është bërë sepcifikacioni, ku do të përcaktohej 

saktë se çfarë tipi i eskavatorit do të tenderohet për blerje, cili do të jetë kapaciteti i tij, sa do të jetë 

çmimi, në cilën kategori dhe kod ekonomik do të sigurohen mjetet financiare e të ngjashme. Ai 

vlerësoi se e përkrah një propozim të tillë, por ceku se duhet të shkohet sipas procedurave të 

përcaktuara me norma ligjore. 

Ilmi Azemi anëtar i kuvendit - tha se është shumë diskutabile, forma se si do blihet ky eskavator, 

sepse asnjë komunë deri më sot nuk ka blerë eskavator për Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Pastaj 

ai vlerësoi se shuma prej 30.000 €, nuk është e mjaftueshme për të blerë eskavator të kualitetit të 

lartë, dhe nëse në këtë formë shkohet, atëherë shpenzimet e mirëmbajtjes do të jenë aq të larta 

ndoshta edhe më shumë se vetë çmimi i këtij eskavatori. Tutje ai vuri në pah se nëse veç blihet ky 

eskavator për Drejtorinë e Shërbimeve Publike, atëherë kush do të punojë me të, pasi drejtoria nuk 
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ka persona adekuat për këtë çështje, pasi që këto punë dhe ofrimi i këtyre shërbimeve bëhen 

konform kontratave kornizë nga kompanitë që kryejnë këto veprimtari. Një propozim i tillë është 

joserioz dhe qesharak pasi po tentohet të ndërrohet veprimtaria e komunës e nuk mund të bëhet 

një gjë e tillë. 

Refik Maloku, drejtor i DSHP-së - tha se ideja për një eskavator i cili do të jetë në pronësi të 

komunës është për faktin se ai do të shërbejë për ofrimin e shërbimeve të caktuara, që lidhet me 

mirëmbajtjen e kanalizimit, dhe hapësirave tjera publike, pasi në këtë drejtim ka shumë burokraci 

dhe neglizhencë nga kompania e Mitrovicës. Ai arsyetoi se kjo po bëhet me qëllim të rritjes së 

cilësisë së shërbimeve për qytetarët. 

Besim Muzaqi, nënkryetar i komunës - tha se ideja e blerjes së këtij eskavatori është rritja e 

cilësisë së shërbimeve komunale, ashtu që ky eskavator do t’i dhurohet KRM “Uniteti” me qëllim 

që ajo të ofrojë shërbim komunës për qytetarët. 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit – tha se është shumë e arsyeshme që komuna të ketë një eskavator 

për nevojat e saj, pasi që shumë herë komuna ballafaqohet me situata emergjente dhe të natyrës së 

jashtëzakonshme, ku duhet t’u dalë në ndihmë qytetarëve, dhe për këtë shpeshherë ka kërkuar 

ndihmë nga kompanitë tjera private, por edhe nga KRM “Uniteti” që në këto rate ka pasur zvarritje 

dhe neglizhenca të natyrave të ndryshme. Andaj është shumë e nevojshme që komuna të ketë një 

eskavator për nevojat e veta, por edhe që ta ndihmojë Kompaninë “Uniteti”. Ky mekanizëm do të 

mund t’i jepej në shfrytëzim Kompanisë “Uniteti” dhe kështu kësaj të fundit do t’i lehtësohej 

procesi i mirëmbajtjes së ambientit dhe menaxhimi më i mirë i mbeturinave.  

Safet Idrizi, anëtar i kuvendit – kërkoi të sqarohet baza ligjore e këtij propozim-vendimi, si dhe 

të përcaktohet se a ka mjete financiare dhe nga cili kod ekonomik do të dedikohen këto mjete. 

Ismet Gashi, udhëheqës i Zyrës ligjore - tha se a ka mjete buxhetore për këtë projekt, për këtë 

duhet të deklarohet drejtori i Drejtorisë së Financave, ndërsa a ka të drejtë komuna të posedojë një 

eskavator të tillë kjo është shumë e drejtë, por e njëjta duhet të bëhet konform dispozitave ligjore. 

Gjithashtu në propozim-vendim duhet të përcaktohet se nga cili kod ekonomik do të merren mjetet 

financiare, si dhe pjesë e zbatimit të këtij vendimi duhet të jetë Drejtoria e Prokurimit. 

Lutfi Gërguri, drejtor i DBF-së - tha se mjetet buxhetore duhet të merren në fondin për 

bashkëfinancim në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, por pas një kërkese të bërë nga kjo e fundit 

në KRPP për lejimin e zhvillimit të këtij projekti. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me 32 vota 

“për” 2 vota “abstenim” vendosi me sa vijon: 

 

1. Me këtë vendim aprovohet propozimi i Kryetarit të Komunës për blerjen e një ekskavatori 

për nevojat e drejtorive të komunës dhe me qëllim të efikasitetit të punëve. Blerja e 

eskavatorit do të bëhet në shumën deri në tridhjetë mijë (30.000 € euro). 

 

2. Pagesa e mjeteve financiare të cekura në pikën një (1) të këtij vendimi, do të bëhet nga 

buxheti i komunës (përkatësisht fondi për bashkëfinancim në Drejtorinë e Shërbimeve 

Publike). 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria për 

Buxhet edhe Financa, si dhe Drejtoria e Prokurimit. 
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4.  Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  faqen 

zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.   

 

b).  Shqyrtimi i propozimit për themelimin e komisionit për verifikimin e listave të serrave   

 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit – propozoi që në komisionin e ngritur për verifikim të serrave, të 

marrin pjesë të gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e komunës, kjo do ta rriste 

besimin e ndërsjellë dhe transparencën në verifikimin e këtij procesi.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit – tha se edhe në mandatin e kaluar, ka ekzistuar një 

komision i tillë për verifikimin e ndarjes së subvencioneve, dhe se themelimi i këtij komisioni në 

këtë mbledhje është i mirëpritur dhe do ta zbardh këtë proces sesi ai është udhëhequr. Në këtë 

kontekst në emër të grupit kuvendar të PDK-së propozoi Kushtrim Hysenin për anëtar të këtij 

komisioni. Tutje ai shtoi se është mirë që ky proces i ndarjes së subvencioneve të verifikohet deri 

në fund pasi që ka indikacione se komuna ka ndarë grante për biznese inekzistente dhe se kjo duhet 

të hetohet edhe nga prokuroria.  

Bahrije Ademi Murati, anëtare e kuvendit - në emër të grupit kuvendar të LVV-së propozoi 

Ymer Haradinajn për anëtar të komisionit në fjalë. 

Hajriz Mustafa, anëtar i kuvendit – në emër të grupit kuvendar të AAK-së propozoi Basri 

Menxhiqin për anëtar të komisionit në fjalë. 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit-në emër të LB-së propozoi Sadije Klinaku-Bajgora për anëtare 

të këtij komisioni. 

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit - tha se nuk është kundër që të ngritët një komision verifikues, 

por është kundër që ky komision të ndërhyjë në këtë proces, andaj në këtë rrafsh në emër të grupit 

kuvendar të LDK-së propozoi Agron Përçukun për anëtar të këtij komisioni. 

Nasuf Aliu, kryesues i kuvendit - propozoi Fakete Dushin për anëtare të këtij komisioni. 

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit – propozoi Abdullah Vojvodën për anëtar të komisionit për 

verifikimin e subvencioneve. 

 

Lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, Kuvendi pas votimit në mënyrë “unanime” vendosi 

me sa vijon: 

 

1.Me këtë vendim formohet komisioni nga Kuvendi i komunës për verifikimin e procesit të 

shpërndarjes së subvencioneve (serrave) dhe granteve nga Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, 

Pylltari dhe Zhvillim Rural, në përbërjen si në vijim: 

 

1.1 Kushtrim Hyseni, anëtar i kuvendit (PDK); 

1.2 Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit (LVV); 

1.3 Agron Përçuku, anëtar i kuvendit (LDK); 

1.4 Basri Menxhiqi, anëtar i kuvendit (AAK) 

1.5 Fakete Dushi, anëtare e kuvendit (AKR); 

1.6 Sadije Bajgora, anëtare e kuvendit (LB) dhe  

1.7 Abdullah Vojvoda, anëtar i kuvendit (Nisma Socialdemokrate).  

 

2.  Komisioni i cekur në pikën 1 të këtij vendimi do të ketë për obligim, të bëjë verifikimin e 

dokumentacionit komunal në Drejtorinë e Ekonomisë, Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
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Rural, që ka të bëjë me procesin e shpërndarjes së subvencioneve dhe granteve në Komunën 

e Vushtrrisë, dhe konform hulumtimeve do të hartojë raport lidhur me të gjeturat në këtë 

proces, dhe po ashtu të njëjtin raport do t’ia adresojë Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë.  

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe 

Zhvillim Rural, si dhe komisioni i cekur në pikën 1 të këtij vendimi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  faqen 

zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.  

 

c).   Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ofrimin e ndihmës financiare për Hakif Krasniqin 

 

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit – tha se duke marrë për bazë dëmin e madh që i është 

shkaktuar kësaj familjeje, pas zjarrit aksidental në ç’rast familjes Krasniqi në tërësi i është 

shkatërruar shtalla e bagëtive, të njëjtës i janë bërë dëme në aspektin e zhvillimit dhe mbajtjes së 

familjes, duke marrë për bazë nevojën e madhe për ofrimin e ndihmës, në emër të grupit kuvendar 

të PDK-së propozoi që familja e Hakif Krasniqit të subvencionohet me një shumë të mjeteve 

financiare në vlerë prej 2000 €. 

Nezir Klinaku anëtar i kuvendit - tha se para disa muajve një ndihmë financiare i ishte ndarë 

edhe znj. Bahrije Pllana, por ajo ndihmë akoma nuk i është akorduar të njëjtës, andaj në rastin 

konkret kryetari i komunës ka të drejtë të ndajë mjete deri në vlerën prej 1000 €, ashtu që tani 

kuvendi nuk duhet të marrë vendim dhe ai vendim mos të zbatohet kurrë. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se kemi kërkesa të panumërta për ndihmë financiare, disa 

kërkesa janë që disa familjeve i janë djegur shtëpitë dhe komuna nuk ka mundur t’u dalë në ndihmë 

për shkak të limitimeve buxhetore. Andaj në rastin konkret është duke u krijuar një precedent i keq 

që individëve që iu është djegur shtalla të kompensohen, ndërsa atyre të cilëve iu është djegur 

shtëpia mos të kompensohen. Në këtë kontekst ai vlerësoi që është në dorën e kuvendit  që të marrë 

vendim për këtë rast, por e vërteta është se vendimi është vështirë i zbatueshëm për shkak të 

mungesës së mjeteve financiare. Lidhur me këtë çështje ai apeloi që një kërkesë e tillë të adresohet 

në Ministrinë e Bujqësisë për kompensim dëmi, për faktin se si kryetar i komunës disa kërkesa për 

ndihmë financiare i ka adresuar në ministritë gjegjëse. 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit – tha se nëse ka mjete financiare, kishte me qenë mirë që kësaj 

familje t’i dilet në ndihmë i cili të paktën do të mund të vendoste një çati për atë shtallë, në të 

kundërtën nëse nuk ka mjete, atëherë mos të dalim në këto situata të pakëndshme si anëtarë të 

kuvendit.  

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - propozoi që kuvendi t’i rekomandojë kryetarit të komunës 

që kësaj familjeje ti ndajë një shumë të mjeteve financiare sipas mundësisë financiare që ka 

komuna dhe brenda mundësive ligjore. Ai apeloi që mos të caktohet shuma e mjeteve financiare 

dhe mos të bëhet kjo si një luftë politike mes partive. 

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit – tha se nëse dikush bën politikë dhe ushtron presion ndaj 

anëtarëve të kuvendit, atëherë ai është kryetari i komunës, dhe kjo nuk është në rregull, andaj 

kryetari i komunës është i obliguar të sqarojë se ka apo nuk ka mjete buxhetore për ta financuar 

këtë kërkesë. Por e vërteta është se ka mjete buxhetore, sepse jemi në muajin e katërt dhe buxheti 

nuk është shpenzuar, por nuk ka vullnet politik për t’i ndarë këto mjete për këtë person. 
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Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me 13 vota “për” 

9 vota “kundër” 2 vota “abstenim” vendosi me sa vijon: 

 

1. Me këtë vendim lejohen mjete financiare në vlerë prej dy mijë  euro (2.000 €) nga buxheti 

i komunës nga kategoria e subvencioneve në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Përkujdesje 

Sociale për Hakif Krasniqin me banim në fshatin Gllavatin, Komuna e Vushtrrisë. 

 

2. Shuma e cekur në pikën 1 të këtij vendimi, ndahet në emër të Hakif Krasniqit  dhe do të 

shërbejë për ndërtimin e shtallës së bagëtive, pasi ajo i ishte djegur nga një fatkeqësi nga 

zjarri. 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale 

dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  faqen 

zyrtare të Komunës së Vushtrrisë. 

 

ç). Pyetjet e anëtarëve të kuvendit: 

 

Nerzir Klinaku, anëtar i kuvendit -pyeti se në ndërtimin e rrugës “Indrit Cara”, kush është 

punëdhënësi, kush është punëkryerësi, lidhur me këtë projekt a ka kontratë dhe a ka shkuar përmes 

prokurimit publik. 

Basri Menxhiqi, anëtar i kuvendit - adresoi një kërkesë të banorëve të fshatit Bukosh, Liqej, 

Taraxhë dhe Balincë, lidhur me rrugën “Islam Sallahu” që lidh këto fshatra, është dëmtuar nga 

Kompania “Bageri” gjatë bartjes së zhavorrit për rregullimin e rrugës “Brahim Bllaca” e cila 

gjendet në fshatin Liqej. Lidhur me këtë çështje ata kërkojnë që të merren masa për rregullimin e 

kësaj rruge, gjithashtu këta banorë kërkojnë që të bëhet edhe ndriçimi i rrugës.   

Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - parashtroi një kërkesë lidhur me një shtëpi e cila nuk ka qasje 

në rrugën kryesore, e cila ndodhet buzë lumit “Ibër Lepenc”, pasi aty ndodhet një urë joadekuate, 

lidhur me këtë kërkoi që kësaj ure t’i jepet një shtresë e betonit, dhe t’i vihen anësore ashtu që të 

bëhet përforcimi i asaj ure me qëllim që të evitohet rrezikimi i asaj familjeje, gjatë kalimit në atë 

urë. 

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit – ngriti shqetësimin e tij lidhur me mënyrën e ndërtimit të 

rrugës “Indrit Cara” ku fillimisht është thënë që kjo rrugë po ndërtohet nga fondi me 

bashkëfinancim, gjë për të cilën kishte kërkuar edhe vendimin e kuvendit. Pastaj në ndërkohë është 

thënë që kjo rrugë po bëhet nga fondi për rikonstruim të rrugëve, kurse lidhur me ndërtimin e kësaj 

rruge është themeluar një komision, andaj për këtë kërkoi që t’i sillet vendimi për themelimin e 

atij komisioni, që të dihet se kush janë anëtarët e atij komisioni. Pastaj vlerësoi se duhet të 

ndriçohet kjo çështje për faktin se në këtë projekt ka pasur devijim nga vendimi i kuvendit, dhe 

devijim nga procedurat e prokurimit që i bie se ka pasur shkelje të rënda ligjore, për faktin se ditën 

e enjte është marrë vendimi nga kuvendi për ndërtimin e kësaj rruge, kurse të premten apo të 

shtunën ka filluar ndërtimi i saj.     

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit – kërkoi që të bëhet ndriçimi i rrugës “Sefedin Maxhuni”, ku 

bëhet fjalë për 10 apo 11 drita, ku në rastin konkret kabllo vazhduese ekziston, gjithashtu kërkoi 

që fshati Maxhunaj të pajiset me shporta të mbeturinave, për faktin se banorët lokal nuk kanë  




