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"Ka  vetëm  një mënyrë  për  të mbajtur  në  këmbë  një  demokraci:të  informosh  publikun  për  atë  çka 

ndodhë"‐ Joseph Pulitzer 

 

PËRMBAJTJA E BULETINIT 

Konceptimi i buletinit ka bërë të mundur trajtimin e shkrimeve rreth aktiviteteve të INPO‐së, si 

organizatë joqeveritare që nëpërmjet avokimit punon për të zhvilluar politika efektive që kontribojnë në 

fuqizimin e  transparencës dhe llogaridhënies. 

Në këtë buletin është pasqyrimi i aktivieteve të kësaj organizate si dhe monitorimi i pesë Komunave si 

Prishtinë,Ferizaj,Shtime,Kaçanik,Hani i Elezit. 

Faqet e kësaj përmbledhje janë kryesisht të mbushura me raporte të thjeshta të ngjarjeve politike për 

këto pesë komuna.Përveq debateve që INPO ka realizuar,në këtë numër që përfshin periudhen Janar‐

Mars  2013,këtu gjenden edhe reagimet,monitorimet e komunave si dhe mbledhjet e kuvendit komunal. 

Buletini është një përmbledhje periodike e tremuajve të vitit 2013,organ i organizatës INPO që botohet 

nën drejtimin dhe kujdesin e kësaj organizate.Qëllimi i këtij buletini është të ofrojë njohuri mbi 

aktivitetet që bën kjo organizatë si dhe të japë informacion për veprimatritë për këto pesë komuna të 

cilat kjo organizatë i monitoron.Ndërsa sa i përket raporteve të monitorimit këtu paraqitet vetëm 

thelbi,duke e parë të arsyeshme se këto materiale  gjenden edhe ne faqën zyrtare të INPO‐së 

(www.inpo‐ks.org) ose në rrjetin social (Iniciativa Per Progres),ku gjeni të kompletuar proceverbalin si 

dhe mbledhjet e Komitetit për Politikë dhe Financa. 

 

PËR INPO‐në 
INPO është themeluar në vitin 2005 duke implementuar aktivitete që kanë ndihmuar integrimin e qytetarëve në proceset sociale dhe 
vendimmarrëse. Pas tri vite punë efektive, duke e parë të rëndësishme profilizimin e INPO‐s, kemi përcaktuar fushën e politikave 
publike, si qëllimin bazë të punës së organizatës. 
 
Edhe pse në INPO, në fillim të aktivitetit të saj, shumica e stafit kanë qenë pa përvojë të mjaftueshme në menaxhim dhe fushën e 
politikave publike, kemi arritur të dëshmojmë përkushtim dhe seriozitet në punën tonë. Në mbështetje të konsultimeve dhe 
disiplinës në punë; përmes performansave artistike protestuese, debatit, fushatave të avokimit, kemi arritur të ndryshojmë 
strategjitë dhe rregulloret jo‐funksionale të institucioneve qeveritare lokale. Më tutje, ne kemi fituar respektin dhe besimin e 
qytetarëve duke ndërmjetësuar dhe lehtësuar në zgjidhjen e problemeve ose konflikteve administrative me qeverinë lokale. 
 
Përgjatë shtatë viteve të punës intensive ne kemi ndërtuar raport të shkëlqyeshëm me mediat si dhe partneritet me organizata të 
ndryshme, duke qenë anëtar të disa rrjeteve të rëndësishme në Kosovë. Stafi i INPO‐s është rritur, duke mundësuar kështu edhe 
rritjen e zonave të monitorimit, në më shumë komuna të Kosovës dhe duke zgjeruar programet e veprimit. Synimi që të jemi pjesë e 
rrjeteve rajonale është arritur dhe INPO do të vazhdojë të përmbush këtë qëllim, gjithmonë duke ruajtur raportet e mira me 
partnerët aktual. 
 
Avokimi dhe fushatat sensibilizuese në fushën e politikave publike, përbëjnë aspektin më të suksesshëm të punës së organizatës gjatë 
këtyre shtatë viteve. Ne synojmë të jemi një partner konstruktiv në të gjitha proceset në kuadër të fushës sonë të veprimtarisë. 
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NË “QYTETIN EUROPIAN”,DEGRADIM LEGAL I  
LISAVE DHJETVJEQARË! 

Ferizaj,15 Janar –Komuna e Ferizajt pa asnjë paralajmrim 
ndërmorri një aksion për prerjen e drunjëve në pjesën më të 
frekuentuar të këtij qyteti.Edhe pse nga Partia në Pushtet,u 
premtua që qyteti do të jetë europian,u dëshmua e 
kundërta,pikërisht nga Kryetari i Komunës i cili gjatë 
fushatës elektorale premtoi sa më shumë hapësira gjelbrimi. 

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë duke mos u 
konsultuar me Drejtorinë e Urbanizmit dhe Mjedisit,me 
vendimin e tyre që të hiqen drunjët në qendër të qytetit,me 
të vetmin arsyetim se mund të rrezikohet jeta e qytetarit dhe 
objektet e banimit për rreth.Edhe pse ligjet tona parashohin 
që prerja e drunjëve është qështje që duhet të përcillet me 

debat publik dhe në pajtim me rregulloret për mbrojtjen e mjedisit,përmes këtij akti të pa  
paralajmruar dhe të paarsyeshëm nuk zbatohet plani për mbrojtjen e ambientit nga kjo Komunë. 

Edhe pse Drejtoria për Shërbime Publike pohon 
se ky degradim i lisave ka ndodhur për shkak të 
sigurisë së qytetarit,prap se prapë nuk kishte 
ndonjë njoftim se nuk do të ketë qarkullim në 
rrugën më të frekuentuar të qytetit “Ahmet 
Kaçiku”, hapësirë kjo e rrethuar vetëm me një 
shirit të hollë,shenjë kjo për “mbrojtjen e 
qytetarëve”.INPO i përkujtoi Drejtorisë për 
Shërbime Publike se kriteret për prerjen e 
drunjve në vendet europiane janë shumë të 
ashpra dhe përfshijnë vetëm  rastet kur  një dru 

me të vërtetë paraqet rrezik për atë hapësirë, kur është i dëmtuar deri në atë masë dhe nuk mund 
të rikuperohet në asnjë mënyrë të mundshme, në rastet kur  në atë hapësirë do të ndërtohet 
ndonjë objekt dhe nuk mund të zhvillohen punimet për shkak se drunjtë pengojnë, kështu që në 
këtë rast ne i bëjmë thirrje komunës së Ferizajt që nëse është duke planifikuar që në hapësirën ku 
janë prerë drunjtë të ndërtojë ndonjë objekt,  të paraqesin haptazi  planin e tyre para qytetarëve 
dhe të mos arsyetohen se prerja e drunjve ka ndodhur si rezultat i rrezikshmërisë për qytetarët. 
Prandaj në vend se Komuna të t’i mirmbajë dhe t’i kultivojë drunjët brenda qytetit,ajo po i 
shkatërron duke dhënë një shembull te keq për prerësit tjerë illegal të pyejeve të zonave  malore 
të qytetit siç janë Nerodimja dhe Jezerci.Inpo ka shqyrtuar edhe mundësinë e ngritjes së padisë 
ndaj personave juridik të cilët kanë dhënë urdhër për aksionin e këtij degradimi. 
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DISKUTOHET PËR GJASHTËMUJORIN E KRYETARIT TË FERIZAJT! 

 

Ferizaj, 23Janar-Debati i 
organizuar me përfaqësuesit e 
Partive Politike në Komunën e 
Ferizajt dhe Shoqërisë civile,me 
tëmë ““Puna gjashtë mujore e 
kryetarit të Komunës z. Agim 
Aliu”,kishte në focus të veqantë 
premtimet e dhëna gjatë fushatës 
zgjedhore në këtë Komunë.Në 
këtë debat gjithashtu u prezantua 
edhe një raport i shkurtër i 
Inicativës për Progres,INPO për 
punën gjashtë mujore. 

Të pranishëm në këtë takim ishin këto subjekte politike: Faruk Guri (LDK), Ibrahim Hyseni 
(AKR), Ylber Topalli (PDK), Flamur Istrefi (VV) dhe Bekim Ademi (LB). 

INPO shprehi se zgjedhjet e jashtzakonshme në Ferizaj,e sollën z.Agim Aliun,në krye të 
Komunës,ku pa ndonjë platformë ai vazhdoi mandatin e lënë në gjysmë nga ish Kryetari 
z.Bajrush Xhemajli,i cili me një vendim të Gjykatës Supreme u dënua me 2 vjet e gjysmë 
burg,shkaku i një aksident komunikacioni,ku la të vdekur një person. 

Edhe pse e kishte të qartë se vetëm do vazhdonte 1 vit e gjysmë mandate qeverisës,z.Aliu 
prezantoi para elektoratit një listë premtimesh: 

 Përkushtimi për një Ferizaj evropian 
 Qeverisje transparente 
 Zhvillim ekonomik dhe krijim të vendeve të reja të punës 
 Administratë profesionale 
 Funksionalizimin e bifurkacionit 
 Investime për jetë më të mirë të të rinjve 
 Ndërtimin e një stadiumi 
 Investime të reja në kulturë dhe shëndetësi 

INPO ka vlerësuar se gjatë kësaj kohë,për gjashtë muaj me radhë,nuk janë dhënë indekcione për 
plotësimin e premtimeve elektorale.Kryetari i Komunës ka vazhduar me platformën e 
paraardhësit z.Bajrush Xhemajli,duke mos prezantuar ndonjë strategji apo plan për realizimin e  
këtyre premtimeve. 
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Ndaj çështjeve të ngritura nga INPO,kryetari i Komunës është pajtuar pjesërisht duke  thënë se 
qeverisja në këtë komunë ka sjellur përmirësime në disa sektor.Më tej ka cekur se do të punohet 
për një qytet evropian,duke lavdëruar inkasimin e tatimeve në pronë,duke e rritur kështu për 10 
% dhe duke ngritur cilësinë e shërbimeve publike në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë. Pikë 
tjetër e cekur nga kryetari është buxheti aktual i komunës që sipas tij është bërë me konsultim të 
qytetarëve dhe së është një buxhet i qytetarëve për nevojat e tyre.Premtimi i radhës nga i pari i 
qytetit ishte se transparenca do të jetë e plotë dhe se çdo document do të jetë public si dhe qasja 
në këto dokumente do të implementohet sipas Ligjit. 

Partia më e madhe opozitare LDK,e përfaqësuar nga Z.Faruk Guri ,ka ngritur qëndrimet e tij 
duke thënë se Komuna e Ferizajt nuk është rrugës për t’u bërë një qytet europian,e kjo ndodh për 
shkak të performancës së kryetarit të tanishëm në pushtet. 

“Drejtorët ende nuk e kanë një mandat ligjor të qartësuar dhe së buxheti i komunës është një 
buxhet politikë e për interesa qytetare. Po ashtu ai vuri një theks të veçantë administratës, arsimit 
dhe shëndetësisë që sipas tij janë të politizuar.”potencoi tutje z.Guri. 

Lëvizja VV potencoj së komuna e Ferizaj vazhdon me keq-menaxhim të para të taksapaguesve 
dhe se Administrata  publike, shëndetësia dhe arsimi  nuk janë në nivel të kënaqshëm. Poashtu u 
theksua se duhet të ushtrohet një kontroll më i madhë ndaj kontratave publike dhe së cilësia e 
ndërtimeve duhet të ngritët. 

Brenga që e shoqëronte Lëvizjen për Bashkim,ishte arsimi ku sipas z.Ademit,cilësia është ulur 
për shkak të punësimit të stafit arsimor, në procedua të rregullta duke shenduar sektorin e 
Arsimit si vend ku gjejnë punë militantët partiak.  

Nuk e lanë pa e cekur edhe infrastukturën urbane të qytetit e cila duhet të zhvillohet duke 
respektuar planet zhvillimore urbane. 

 Edhe pse  z. Ibrahimi dhe z. Topalli ishin në pajtim më progresin e komunës së Ferizajt që është 
prezantuar nga kryetari i komunës së Ferizajt ata theksuan se ka vend për përmirësime në 
qeverisje. 
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BLLOKIMI I TROTUARËVE ,PROBLEM SERIOZ PËR QYTETARËT! 

 

Ferizaj,04 Shkurt-Edhe pse trotuarët 
janë të ndërtuara që të jenë në 
shërbim të  qytetarëve,gjegjësisht 
këmbësorëve,siç duket në Komunën e 
Ferizajt ndodh e kundërta.Këto 
hapsira janë kthyer për shërbim të 
veturave. 

Numri i madh i aksidenteve ka shtyrë 
që Organizata Joqeveritare,INPO të 
ndërrmarrë një hap se në çfarë gjendje 
është siguria e këmbësorëve,në 
veqanti hapësira për këmbësorë,siç 
janë trotuarët.Edhe pse shumë rrugë 
nuk kanë trotuare,edhe ato pak rrugë 

që posedojnë trotuar nuk po janë të shfrytëzueshme nga ana e këmbësorëeve,ngase ato janë 
kthyer në hapësira për tregti dhe parkingje. 

Kjo përgjegjësi i takon drejtpërdrejtë Komunës,e cila është e obliguar që të marrë të gjitha masat 
e nevojshme për të garantuar sigurinë e jetës se qytetarit. 

Edhe pse sipas nenit 35 dhe 36 i cili parasheh rregullimin e trotuarëve dhe mënyrën e 
shfrytëzimit të tyre,Komuna e Ferizajt është e obliguar që në  trotuar dhe në brezin mbrojtës të 
rrugës të mos lejoj lënien e mjeteve të dëmtuara, të papërdorura, të paregjistruara, të sendeve, 
materialit ose të gjërave të ngjashme si dhe hedhjen e mbeturinave  që mund të pengojnë ose 
rrezikojnë  komunikacionin. Gjithashtu, Kuvendet Komunale mund të lejojnë shfrytëzimin e 
pjesës së trotuarit (rrethoja, tavolina,ulëse, kioska ose të ngjashme) me kusht që të mos 
zvogëlohet dukshmëria e rrugës  dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt 
duke ju lënë hapësirë të trotuarit me gjerësi prej së paku 1,5 metra. 

Trotuarët më të bllokuar dhe shumë vështirë për t’u shfrytëzuar nga ana e qytetarëve janë në 
rrugën:” 12 Qershori”,rrugën e Gjilanit”Braim Ademi” dhe rrugën “Latif Hasani”,(mbrapa 
Postës). 
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Përmes performancës së Iniciativës për Progres,i rekomandon Komunës së Ferizajt që: 

1. Të mbajë takime të rregullta me policinë dhe të kërkojë ndëshkimin dhe heqjen e automjeteve 
nga trotuaret. 

2.Të kërkojë nga inspeksioni dhe kompanitë përgjegjëse heqjen e bërllogut dhe pengesave të 
tjera që janë të vendosura nëpër trotuare. 

3.Të siguroj hapësirën e paraparë të trotuareve prej 1.5m ashtu siç është e përcaktuar me 
ligj. 

4.Të inspektoj dhe riparoj  trotuaret aty ku janë dëmtuar. 
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LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE PA LEJE NË KOMUNËN E PRISHTINËS 

Me 3500 kërkesa për leje legailizimi pa i 
shqyrtuar fare dhe 2000 kërkesa të pezulluara 
që priten të futen prapë në procedurë,për 
legalizim final,e gjenë edhe në këtë vit me 
probleme të pazgjidhura Drejtorinë e 
Urbanizmit.Nëse kjo Komunë vazhdon me 
ritëm të njejtë nuk do të arrijë ta kryejë 
procesin e ndërtimeve paleje së paku edhe 5 
vite të tjera. 

Prishtinë,07 Shkurt-Sfidë tjetër me të cilën po  
përballet Komuna e Prishtinës është edhe 

procesi i ligalizimit të ndërtimeve pa leje.Proces ky i filluar dy vite me parë nga kjo 
Komunë,konkretisht Drejtoria e Urbanizmit dhe Sektori për Legalizim nuk ka numër të madhë 
që është paisur me leje legalizimi. 

Edhe pse kjo Komunë nga qytetarët llogaritet si Komunë e dështuar në këtë aspekt,Drejtori i 
Urbanizmit,z.Musliu këtë process e quan të sukseshëm. 

 “Deri më tani janë legalizuar rreth 105 objekte të ndërtuara pa leje, kurse një numër rreth 300 
sosh, janë në proces final për legalizim.Deri më tani janë refuzuar rreth 30 kërkesa, për shkak se 
nuk i plotësojnë kushtet minimale për legalizim. Ndërsa janë pezulluar një numër i madh i 
kërkesave, i cili sillet rreth 2000.”-u shpreh z.Musliu në intervistën e fundit të bërë nga 
hulumtuesit e INPO-së. 

Edhe pse Komuna e Prishtinës qysh kur ka filluar ky process nuk e ka planifikuar se sa do te 
zgjasë.Mirpo sipas Drejtorit të Urbanizmit  një planifikim i tillë është i pamundshëm dhe as tani 
nuk është planifikuar. 

Sa i përket procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje INPO konsideron se Drejtoria e 
Urbanizmit në Komunën e Prishtinës,ka hyrë në një rrugë që nuk po e gjen daljen,gjithmonë 
duke e krahasur numrin e madh të kërkesave që gjithsej janë 6148,ku vetëm prej 105 janë paisur 
deri më tash. 

INPO përmes komunikatës i ka bërë thirrje kësaj Komune që të jetë më e përgjegjshme përballë 
kërkesave të qytetarëve.Poashtu INPO kërkon që të rritet numrin e personelit në Drejtorinë e 
Urbanizmit si dhe në sektorin për legalizim,në mënyrë që ky procës të jëtë sa më afatshkurtër. 
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DEBATI”ADMINISTRATA KOMUNALE NË FERIZAJ” 

“Buxheti 1 milion e 900 mijë euro është dashur të shpenzohet në fusha të ndryshme e jo për staf 
të stërngarkuar.” 

Ferizaj,07 Shkurt 2013-Debati i radhës i 
organizuar nga INPO,me 
temë”ADMINISTRATA KOMUNALE 
NË FERIZAJ”me përfaqësues të partive 
politike të Komunës së Ferizajt,shoqërisë 
civile dhe mediave,vëmendje iu kushtua 
numrit të madh të punëtorëve në 
Administratën Komunale si dhe 
riorganizimi i cili pritet të bëhet. 

INPO shprehu shqetësim,sepse në bazë të 
vendimit 10/46 të Qeverisë së Kosoves,në 
komunat të cilat kanë 100 mijë 

banorë,duhet të jëtë një nënpunës në dispozicion te 620 banorëve. Në bazë të  dhënave nga 
regjistrimi i fundit i popullsisë, komuna e Ferizajt ka 108.690 banorë. Sipas kriterit të vendimit të 
qeverisë, kufiri i numrit të  punësuarve në administratë është 175, ndërsa aktualisht administrata 
komunale e Ferizajt numëron 290 të punësuar. 

INPO rekomandoi që të bëhet një hulumtim profesional mbi prioritetet e qytetit,e që Drejtoritë të 
themelohen në bazë të prioriteve që ka kjo Komunë.Problemi tjetër që bie ndesh më këtë Drejtori 
është edhe ndikimi i politikës dhe i nepotizmit. 
Konkurse të rregulluara ku përpos kritereve specifike për pozitën vetëm sa nuk mungon emri i 
personit që do të pranohet. Administrata publike sot shfrytëzohet për rehabilitimin e militanteve 
politike duke anashkaluar edhe parimin e konkursit te lirë dhe të pan-anshëm. 

Kjo komunë duhet të bëjë një studim të brendshëm të qëndrueshmërisë dhe kapaciteteve që i ka 
për të ditur së në cilat fusha nuk arrin t’i përfundojë punët e nevojshme. Përpos punës së studimit 
është me rëndësi që të krijohet një platformë për reformë ku në administratë të komunës së 
Ferizaj duke e zhvilluar atë gradualisht. Gjatë tërë këtij procesi është me rëndësi që roli i gruas të 
jetën i njëjtë më atë të gjinisë mashkullore. Ku merren parasysh profesionalizimi e jo gjinia. 

Drejtori i Administratës dhe i Personelit z.Vesel Zhinipotoku,tha se Administrata Komunale,po 
përballet me sfida të vazhdueshme dhe se ka mbingarkesë të punëtorëve,mirpo ai tha se me 
riorganizim parashihet që numri i punëtorëve të reduktohet dhe se për emërimin e Drejtorëve 
MAPL,ka lëshuar një urdhëresë ku thuhet se në bazë të ligjeve në fuqi nuk ka pengesa. Mirëpo ai 
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tha se për nga raporti i MAPL-së Administrata Komunale ka dal e treta për efikasitet të 
shërbimeve të ofrimit të qytetarëve me 88% të kërkesave të realizuara me kohë edhe pse viti 
2012 ka qenë vit i cili kishte sfida si dorëheqjen e z. Xhemajlit dhe zgjedhjet e parakohshme. 

Gjithashtu Kryetari z.Aliu,ka inicuar ndryshimin e  e Statutit për rritjen e efikasitetit dhe 
profesionalizmit dhe se për listën e subvencioneve do të paraqitet në Raportin e Punës. 

“Buxheti 1 milion e 900 mijë euro është dashur të shpenzohet në fusha të ndryshme e jo për staf 
të stërngarkuar.”-tha nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje,z.Faton Topalli. 

Ai gjithashtu tha se zgjedhja e Drejtorëve është manipulim i kryetarit,mungojnë informacionet në 
faqet zyrtare dhe duhet te futën të gjitha vendimet që merren në KK,lista e orareve të 
mbledhjeve, procesverbalet, njoftimet për takimet publike sepse këto nuk gjenden në faqen 
zyrtare dhe kjo është një prej arsyeve që qytetarët nuk marrin pjesë në Diskutimet Publike sepse 
nuk kanë informacion në mënyrën elektronike. 

Shqetësim për Vetëvendosjen ishte edhe zëvendësimi me njerëz të kualifikuar në Administratë 
dhe nuk kemi asnje gjeodet. 

LDK-ja e përfaqësuar nga z.Guri ka ngritur qëndrimet e tij  se Drejtorët ende nuk e kanë një 
mandat ligjor të qartësuar dhe së nuk ka transparencë për asamblistët sepse ka kërkuar listën e 
subvencioneve e cila listë ende nuk iu ka dhënë dhe nuk do të ketë transparencë as për qytetarët 
në dokumente zyrtare. Po ashtu ai vuri një theks të veçantë administratës që sipas tij janë të 
politizuar dhe e stërngarkuar. Me koncesion është ndërhyrë në pronën e huaj te rruga “Vëllezërit 
Gërvalla” dhe te Policia . 

Bekim Ademi nga LS është fokusuar në dy pika e para Administratë Politike dhe jo efikase dhe 
te bartja e pronave e cila procedurë është e ngadalshme dhe se ka  afera korruptimi. 

 Z. Fehmi Reka shef i Zyrës së Prokurimit ,tha se do të freskohet kjo zyre me punonjës të ri. Dhe 
se plani prokurimit është konfidencional dhe mund të kërkohet vetëm te autoriteti qendror i 
prokurimit. 
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Me rezultat dhe sukses të mirë të vitit 2008,nga “Qendra Burimore e Aktivizmit ACTIVA”,  ku qëllimi i këtij 
programi është ofrimi i trajnimeve të ndryshme për nxënësit e kësaj komune dhe në të njejtën kohë të shërbejë edhe 
për aktivitete të ndryshme si debate dhe forume të hapura,Inpo erdhi me idenë që të  krijohet “Shkolla e 
Aktivizmit”mirpo program ky i shtrirë në qytetet më të mëdha të Kosovës.I përkrahur edhe nga Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë,ky projekt filloi me realizimin e tij qysh nga Shkurti i këtij viti.Qëllim ky që  të sigurojë 
nxënësit e shkollave të mesme me një arsimim shtesë dhe alternative ku përmes këtij programi të ju sigurohet 
njohuri,shkathtësi dhe motivim qytetari aktive në komunitetin e tyre.Nxënësit nëpër shkollat e tyre ku rol kyç luan 
mësimëdhËnsi dhe ata nuk janë aq aktiv në raportin nxënës –mësimdhënës,në Shkollën e Aktivizmit është 
krejtësisht e kundërta.Ata janë pothuajse qendra e vëmendjes dhe mund të përfitojnë në çdo karrierë të mundshme 
që ata do të bëjnë për përzgjedhjen për të ndjekur rrugën që ata duan.Ky projekt përfshin nxënësit e shkollave të 
mesme dhe studentët fillestarë të universiteteve  mes moshave 16-20  që vijnë nga komunitetet  e ndryshme që 
jetojnë në Kosovë. 

 

“SHKOLLA E AKTIVIZMIT”NË FERIZAJ 

 

Ferizaj,Shkurt 2013- Shkolla e Aktivizmit në 
Komunën e  Ferizajt u mbajt me 8,9,10 
Shkurt.Në këtë aktivitet janë përfshirë rreth 
50 nxënës nga Komuna e Ferizajt dhe 
rrethinë.Pjesëmarrësit ishin aktiv gjatë tërë  
periudhës sa zgjatë kjo shkollë,dukë ju ofruar 
atyre një program të pasur dhe atraktiv gjatë 
këtij trajnimi.Të ndarë në dy klasa ata për tri 
ditë rresht mbajtën trajnime mbi njohuritë e 
Aktivzmit,debatin Karl Poper si dhe forume 
të hapura.Që kjo shkollë të jetë sa më 

atraktive dhe sa më motivuese për pjesmarrësit u organizuan edhe lojra të ndryshme të cilat u 
pëlqyen shumë nga ta.Hartimi për një projekt propozim ishte edhe një sfidë tjetër për këto grup 
mosha duke i nxitur ata që të mendojnë se si ta planifikojnë aktivitetet e projektit.Përveq 
njohurive që ata fituan gjatë këtij organizimi nga Organizata Joqeveritare INPO,ata kanë  krijuar 
edhe shoqëri të re.Me një qëllim që këta të  rinj të aktivizohen për ndryshime pozitive në këtë 
vend,do ta kenë edhe përkrahjen e INPO-së dhe asistencën e vazhdueshme për të  interesuarit për 
hapjen e ndonjë organizate të re. Në saje të Shkollës së Aktivizimit u realizua mini-
projekti”Reciklo Ndihmo”,projekt ky për reciklimin e shisheve dhe pjesa e fituar të shpenzohet 
për nxënësit në nevojë. 
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INPO PËR TË GJASHTËN HERË NDAU ÇMIMIN PËR “NXITJE DEBATI”  

 

Ferizaj,04 Shkurt-Me ndejën e organizuar 
për shkak të 8 vjetorit të themelimit të 
Organizatës INPO,ndau për të gjashtën herë 
Çmimin për “Nxitje Debati”.Ky çmim iu 
nda znj.Besa Luci,bashkë themeluesës dhe 
Kryeredaktorës së 2.0. 

Ajo  në numrin për Sex-in shkroi: “Nuk 
mund të bëhet fjalë për diskutim të vërtetë 
për të drejtat e njeriut nëse vazhdojmë ta 

trajtojmë seksin si diçka që është “e drejtë e gabuar”, “e natyrshme apo e panatyrshme” apo e 
pranueshme në shoqëri. Ndryshimet që duhet të pranohen orientimet seksuale dhe liria si të 
drejta të individit mbi trupin, emocionet dhe mbi veten e tij/saj”. 
 

Për Besa Lucin: 

Znj.Besa Luci mban një BA në Shkencat Politike/ 

 Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Gazetarisë  

 Komunikimi Masiv nga Universiteti Amerikan në Bullgari, 

 dhe një MA në Gazetari / Revista Shkrim nga Graduate School e Gazetarisë, në Universitetin e 
Misurit, Columbia. 
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DEBATI”GJENDJA E ARSIMIT NË FERIZAJ” 

 

Ferizaj,22 Shkurt-
Organizata Joqeveriate 
INPO,mbajti debatin për 
gjendjen e përgjithshme në 
arsimin ferizajas.Ky debat 
u fokusua në evidentimin e 
problemeve aktuale që po e 
shoqërojnë këtë sektor. 

Edhe pse Drejtori i 
Drejtorisë për Arsim në Ferizaj z.Agim Berisha,tha se gjendja në arsim ka shënuar përparim në 
krahasim me vitet paraprake,pjesmarrësit tjerë potencuan ngecjet në këtë drejtim. 

Z.Berisha tha së është bërë  një punë e konsiderueshme në ndërtimin e objekteve të reja,por duke 
mos lënë anash pa i përmendur kushtet e vështira të cilat po e shoqërojnë Gjimnazin Gjuhësor 
“Shaban Hashani”. 

“Tashmë kemi fituar një donacion nga Komisioni Europian dhe pritet që në pranverë të niset me 
riparimin e tërësishëm të objektit”-theksoi z.Berisha. 

I vetmi problem për këtë sektor mbetet buxheti i vogël,ndërsa sa i përket verifikimit të 
diplomave,Komuna e Ferizajt ka dalë pozitivisht. 

Ai tha se po përcillet nga afër edhe puna e drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe se po tentohet t`i 
jepet përparësi ngritjes së cilësisë. Nga ana tjetër, Rina Baftiu, kryetare e nxënësve në gjimnazin 
“Kuvendi i Arbërit” ka kritikuar drejtorinë e arsimit, e cila sipas saj nuk po e zgjidh problemin e 
akustikës, me të cilin po përballet kjo shkollë. Ajo gjithashtu potencoi edhe mungesën e ngrohjes 
në katin  e tretë në gjimnazin shoqëror. 

Duke mos lënë anash edhe kritikat nga Partitë Opozitare,z.Enver Bajrami,nga Lëvizja 
Vetëvendosje  akuzoi autoritetet komunale se e kanë shndërruar arsimin në vend nepotizmi e 
familjarizmi.Madje, në këtë kontest, ai shfaqi mëdyshjen për një proces të drejt të rekrutimit të 
drejtorëve të rinj, me insistimin që ky proces do të sjellë njerëz nga subjekti qeverisës në krye të 
shkollave të Ferizajt. 

Të pranishëm në këtë debat ishin edhe këshilli i prindërve i përfaqëuar nga z.Nazim Hoxha ku 
kërkoi që shkollat të pajisen me fotokopjues dhe potencoi mungesën e sallave për kulturë fizike 
në disa shkolla. Ai ka kundërshtuar qëndrimin e Drejtorisë së arsimit për ndalimin e defilimit të 
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maturantëve. Sipas tij, Policia dhe Komuna duhet t`i bashkërendojnë veprimet që një ceremoni e 
tillë të bëhet pa shkaktuar kaos në trafik. 

Z.Faruk Guri,nga LDK-ja ,paraqiti paraqiti shqetësimin e subjektit të tij për rritjen e konsumimit 
të substancave narkotike në shkollat e Ferizajt. Kurse kolegu i tij nga AAK-ja, Muhamet Halili, 
në shkolla mungon qasja kreative dhe angazhimi më i madh i drejtorëve. Sipas tij, profilet e 
ndryshme shkollore duhet materializohen nga ana e komunës për nevoja qytetare. 

Nga Lëvizja FOL,z.Admir Sejdiu,kërkoi që nxënësit të pajisen me uniforma, të hiqen rrethojat e 
shkollave, mirëmbajtjen strikte të nyjave sanitare nëpër shkolla dhe ngritjen e shkallës së 
menaxhimit në to. 
Në fund të debatit, nga ajo që u tha nga pjesëmarrësit u nxorën edhe rekomandime, të cilat i 
adresohen drejtuesve të arsimit. 
Rekomandimet që dolën nga ky debat për arsmin ishin,Përpilimet për një plan strategjik për 
Arsimin,nxitja e promovimit të Shkollave Profesionale,Komunikimi  komunikimi Këshill i 
Prindërve – Këshilli i Nxënësve dhe Drejtoria për Arsim, vlerësim anonim i nxënësve për 
mësimdhënësit, depolitizimi i shkollave dhe bartja e uniformave. 
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“SËPATA PËR MAL E JO PËR SHKOLLË” 

Prishtinë,01 Mars – 

Iniciativa Për Progres,INPO,dënoi ashpër rrahjen  dhe dhunën që ka ndodhur në shkollën e 
mesme ekonomike “Hoxhë Kadri  Prishtina”.Gjendja aktuale është tejet shqetësuese për shkollat 
në këtë komunë.Ky incident në këtë shkollë është edhe një argument shtesë për  humbjen e 
komunikimit të mirëfillt në mes institucioneve arsimore dhe nxënësve. 

Përleshje kjo e shoqëruar edhe me armë të ftohta,ku në disa rastë ka përfunduar edhe me fatalitet 
në jëtë.Janë konfiskuar një sëpatë dhe dy thika nga Policia e cila ishtë në vendin e ngjarjes,ku për 
fat të keq dy nxënës janë dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës-QKUK. 

Edhe në vitin e kaluar në shkollën e mesme të gjimnazit”Sami Frashëri”,rast ky i përfunduar me 
vdekje, akoma po vazhdohet me probleme të tilla. 

INPO, INPO i bënë thirrje Drejtorisë së Arsimit në komunën e Prishtinës, drejtorëve të shkollave 
si dhe këshillit të prindërve, që me urgjencë të mblidhen dhe marrin masat e duhura për 
parandalimin e kësaj dukurie negative që po ndodh në shkollën ekonomike  të Prishtinës. 
  
Poashtu,INPO kërkon që të krijohen mekanizma për parandalimin e akteve të dhunës dhe të këtë 
bashkëpunim më të madh me Policinë e Kosovës, sepse shkolla është  një vend i edukimit dhe i 
arsimimit dhe duhet te jetë një ambient i qetë dhe  i sigurt e jo një ambient i  dhunës dhe frikës. 
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TRYEZA:”ÇFARË NA PRET NË ZGJEDHJET E ARDSHME?” 

Ferizaj,06 Mars-Insituti Demokraci për Zhvillim (D4D),në bashkpunim më organizatën 
INPO,organizoi një debat publik më temën “Çfarë na pret në zgjedhjet e ardhshme”.Në këtë 
debat ishin përfaqësues të partive politike,zyrtarë komunal,shoqëria civile,qytetarë të Ferizajt dhe 
akterë të tjerë relevant. 

Përshkakë së në zgjedhjet e fundit janë identifikuar një numër i madh i parregullsivë që duhet me 
reformën zgjedhore. Përkundër mandatit shtesë, Komisioni për reformë zgjedhore nuk arriti që ta 
përfundojë punën për të cilën ishte ngarkuar dhe reforma zgjedhore ka kohë që ka ngecur. 
Forumi Reforma, i krijuar nga D4D-ja dhe i përbërë nga një grup i OJQ-ve, ka përgatitur një 
numër rekomandimesh të cilat do të ndikonin në zvogëlimin e disa zbrazëtive ligjore që krijojnë 
mundësi manipulimi të zgjedhjeve me të cilat janë njoftuar pjesëmarrësit në takim. 
Takim ky i hapur më qytetarët ka diskutuar hapat e deritashëm në lidhje me reformat zgjedhore 
dhe elaboruan ndryshimet e mundshme në ligjin zgjedhor. 
D4D dhe Forumi kanë paraqitur qëndrimet e tyre në lidhje me reformën zgjedhore që duhet 
zbatuar për përmirësimin e procesit zgjedhor. 
Ky takim u përkrah nga "Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA) të Zvicrës". 
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EDHE INPO NË PËRKRAHJE TË GRUPIT TË QYTETARËVE PROTESTUES! 

 

Prishtinë,06 Mars-Për faturat e fryera dhe të manipuluara nga ana e KEK-ut,edhe organizata 
INPO,sikurse edhe organizatat e tjera Alter Habitus, Dokufest, KIPRED, EC Ma Ndryshe, 
Qendra për Art Bashkëkohor Stacion, Community Building Mitrovica, Instituti Demokratik i 
Kosovës, Syri i Vizionit, Klubi për Politikë të Jashtme, Iniciativa Kosovare për Stabilitet, 
Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut ,i përkrah të gjitha kërkesat e iniciativës qytetarë të 
cilët protestuan për faturat e muajit Janar të cilat ishin me një çmim të fryer. 

Ne konsiderojmë se faturat e padrejta të Janarit 2013 janë vetëm një pjesë e vogël e padrejtësive 
të mëdha të KEK-ut të bëra në kurriz të qytetarit për vite të tëra pas lufte. Për më tepër, kjo 
padrejtësi e KEK-ut është tregues i dështimit të institucioneve shtetërore të Kosovës për të ofruar 
mirëqenie dhe dinjitet minimal për qytetarin e Kosovës. Një sistem i tillë kleptokratik i 
qeverisjes shtetërore në të gjitha nivelet ka prodhuar shërbime të mjerueshme publike. Për më 
tepër, qytetarëve të Kosovës po u vendosen edhe ngarkesa të padrejta, si pasojë e përfundimit të 
parasë publike në xhepat e politikanëve, udhëheqësve institucional dhe të ndërmarrjeve publike. 
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SFIDAT E PROKURIMIT PUBLIK NË KOMUNAT: FERIZAJ,SHTIME,KAÇANIK 
DHE HANI I ELEZIT 

 

Ferizaj ,14 Mars-Organizata INPO,organizoi 
debatin”Sfidat e Prokurimit Publik në 
komunat Ferizaj,Shtime,Kaçanik dhe Hani i 
Elezit”. 

Të pranishëm në këtë debat ishin:Fehmi Reka 
zyrtar i zyrës së prokurimit Ferizaj, Muhadin 
Halili zyrtar i zyrës së prokurimit Shtime , 
Zeqir Selmani zyrtar i zyrës së prokurimit 
Kaçanik, Xhevdet Bushi zyrtar i zyrës së 
prokurimit Hani Elezit, Admir Salihu Lëvizja 
FOL, Faruk Guri LDK, Bekim Ademi PSK 
dhe mediat. 

 Ky debat ishte i fokusuar në evidentimin e probleme aktuale me problemet në të cilat po 
përballën këto komuna. 
Z.Avni Bytyçi,përfaqësues i INPO-së,prezantoi rezultatet e nxjerra nga INPO,për prokurimin 
publik në komunat e Kosovës. 
“Kryetarët e Komunave duhet t’ju largohen praktikave që dëmtojnë prokurimin publik duke mos 
lejuar që presionet politike të dëmtojnë procesin e prokurimit.” 
Poashtu  z.Bytyçi theksoi se transparenca dhe llogaridhënia janë parime që duhet të 
implementohen në Komunat e Kosovës duke siguruar që gjitha kontratat publike duhet të 
monitorohen dhe të kontrollohen për tu siguruar për cilësinë e punës që operatorët ekonomik i 
ofrojnë Komunave. 

Admir Salihu jurist nga Lëvizja FOL , prezantoi një raport me aktivitet e prokurimit të kësaj 
organizate. Parregullsitë të cilat kanë identifikuar gjatë procesit të prokurimit publik. Ai 
gjithashtu theksoi se sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës neni 120, mundëson qasjen në 
dokumentet e prokurimit dhe që ky nen kërkon transparencë dhe llogaridhënie për paranë publik. 

Përderisa z.Fehmi Reka,zyrtar i Zyrës së Prokurimit në Ferizaj  tha se kjo zyrë është transparente 
me aq sa lejon ligji për prokurimin (LPP). Ai gjithashtu tha se komuna ka nënshkruar 16 kontrata 
, 1 nga këto kapitale e cila ka qenë për rrënimin e objekteve pa leje. Dhe në të gjitha këto 
kontrata ka qenë kriter çmimi më i ulët. Nga ky vit nuk do të kërkohet fatura e KEK-ut nga 
operatorët ekonomik tha ai. Gjithashtu theksoi se primare është infrastruktura bazike dhe mandej 
do të bëhen projektet e mëdha zhvillimore. Kompanitë të cilat janë kontraktuar nga komuna janë 
kompani serioze dhe me përvojë pune. Ndërsa  problem është se kriteret e ashpra po quhen 
diskriminuese dhe për atë po shkojmë me kritere më të buta. 
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Në anën tjetër,zyrtari i Zyrës së Prokurimit nga Hani i Elezit,z.Xhevdet Bushi tha se kjo zyrë 
është shumë transparente pasi që edhe kryetari i kësaj komune është apolitik dhe se në faqen 
zyrtare të komunës e kanë publikuar edhe Planin e Prokurimit , plan ky që është konfidencional. 
Ndërsa në listën e zezë të komunës ka futur një kompani sepse siç tha ai për ta futur në listën e 
zezë të shtetit të dalin pengesa gjatë rrugës. Nuk e la pa e përmendur transparencën që do t’i 
ofrojë të gjitha organizatave që monitorojnë këtë zyre. 

Ndërsa sa i përket Zyrës së Prokurimit në Kaçanik,z.Zeqir Selmani,zyrtar i kësaj zyre tha se kjo 
komunë ka proceduar 8 projekte të investimeve dhe 4 me shuma të vogla për këtë vit. 

Nga komuna e Shtimës,gjegjësisht nga Zyra e Prokurimit z.Muhadin Halili tha se 80% kanë 
arritur ta rregullojnë infrastrukturën dhe se çmimi më i ulët ka qënë kriteri për ta fituar një 
tender. 

Shqetësim për  PSK-në,të përfaqësuar nga z.Bekim Ademi,është bartja e projekteve nga viti në 
vit dhe ato projekte aq sa parashikohen edhe aq po jepën në projekt. Problem tjetër del të jetë 
edhe pranimi teknik, i cili nuk është serioz sepse nuk po dihet kush po e përcjell atë punë. 
  
Nga partia opozitare LDK,z.Faruk Guri paraqiti shqetësimin e subjektit të tij për presionin që 
bëhet nga kryetarët te zyrtarët e prokurimit dhe rruga “Epopeja e Jezercit’ që rezulton me 64 
prishje , rruga ‘Enver Topalli’ e cila siq e quajti ai “me katër korsi” që është nivelizuar asfalti me 
trotuar. Ai gjithashtu përmendi edhe kanalizimet të cilat janë ende të papërfunduar në Pleshinë 
dhe Zaskok ku ujësjellset nuk janë mirëmbajtë dhe akoma nuk vazhdojnë të kenë kujdes. 

Në fund të këtij debate u nxorrën rekomandime të tilla: 

1. Të ketë raportim të rregullt nga zyra e prokurimet 3 mujor dhe 6 mujor në kuvend 
2. Zyrat e Prokurimit të shëndrrohen në dikaster të veçantë (drejtori) 
3. Të ketë transparencë tek planet e prokurimit, kontratat dhe vlerësimi 
4. Krijimi i mekanizmave për uljen e presionit politik dhe biznisor tek zyrtarët e prokurimit 
5. Mekanizmi mbikëqyrës i kontratave të forcohet. 
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PRANOHEN PA KONKURS PUNËTORËT NË KOPSHTIN E FËMIJËVE NË LAGJEN 
E RE 

 

Ferizaj,15 Mars-Janë shkelur një mori 
ligjesh duke bërë që të pranohen pa konkurs 
punëtorët në kopshtin e fëmijëve në Lagjen e 
Re.INPO gjatë monitorimit të Komunës së 
Ferizajt ka vërejtur se pranimi i personelit në 
kopshtin e fëmijëve është bërë pa konkurs të 
hapur duke shkelur Ligjin për Arsimi në 
Komunat e Republikës së Kosovës neni 
4,  Ligji për shërbimin civil Nr. 03/L-149 
neni 11, Ligji mbi Edukimin Parashkollorë 
neni 28. 

Nga takimet e mbajtura nga stafi i organizatës INPO, me Caritas Kosova kanë pohuar se lista e të 
punësuarve ka ardhur nga komuna e Ferizajt dhe se ne atë listë gjenden persona të afërt të 
komunarëve, vetëm tre persona janë të punësuar nga Caritas Kosova, nëse vazhdon kështu të 
bëhet presion ndaj tyre (Caritas Kosovës) atëherë kjo marrëveshje do të shkëputet nga ana e 
Caritas Kosova sepse nuk do të lejojmë që të njolloset imazhi i tyre. 

Ata pohuan se drejtoresha e kopshtit nuk komunikon me Caritas Kosova për punët,por me 
komunarët konkretisht me Drejtorin e Arsimit z. Agim Berisha dhe me kryetarin e kësaj komune 
z. Agim Aliu dhe se Caritas nuk po pyetët për asgjë. 
 Drejtoresha e këtij kopshti është punësuar nga Komunarët,ajo këtë e ka komtuar në takimin me 
INPO.Kopsht ky i pa certifikuar ende,edhe pse fëmijët kanë filluar të shkojnë aty. 
Komuna e Ferizajt dhe Caritas Kosova kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe 
bashkëfinancimi për “Funksionalizimin e Kopshtit të Fëmijëve në Ferizaj”, e ku në nenin 3 
parashihet që Caritas Kosova do të menaxhoj dhe përcjell veprimtarinë e stafit profesional. 
  Komuna e Ferizajt pretendon se konkursin për personel e ka bërë Cartitas Kosova, por kjo 
kompetencë nuk mund të bartët sipas  Ligji për Arsimin në Komuna neni 4 tek një institucion 
privat, andaj rrjedhimisht detyrohet që: 
Stafi profesional për tu punësuar duhet që komuna në bazë të Ligji për Arsimin në Komunat neni 
4 dhe të Ligjit mbi Shërbyesit Civil Nr. 03/L-149 neni 11, për konkurs  dhe at të Ligjit mbi 
Edukimin parashkollorë neni 28   të hapë konkurs dhe gjithashtu në konkurs të përfshihet 
kërkesa lidhur me kualifikim sipas Ligjit mbi Edukimin Parashkollore (L Nr. 02/ L-52 ) nenit 28 
të punësuarit e institucioneve parashkollore. 
 
Kjo formë e udhëheqjes na e sjell ndërmend gjithashtu edhe shembullin e funksionimit të 
kopshteve në Prizren ku janë ndërprerë së funksionuari kopshtet e fëmijëve. 
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Me rezultat dhe sukses të mirë të vitit 2008,nga “Qendra Burimore e Aktivizmit ACTIVA”,  ku qëllimi i këtij 
programi është ofrimi i trajnimeve të ndryshme për nxënësit e kësaj komune dhe në të njejtën kohë të shërbejë edhe 
për aktivitete tË ndryshme si debate dhe forume të hapura,Inpo erdhi me idenë që të  krijohet “Shkolla e 
Aktivizmit”mirpo program ky i shtrirë në qytetet më të mëdha të Kosovës.I përkrahur edhe nga Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë,ky projekt filloi me realizimin e tij qysh nga Shkurti i këtij viti.Qëllim ky që  të sigurojë 
nxënësit e shkollave të mesme me një arsimim shtesë dhe alternative ku përmes kËtij programi të ju sigurohet 
njohuri,shkathtësi dhe motivim qytetari aktive në komunitetin e tyre.Nxënësit nëpër shkollat e tyre ku rol kyç luan 
mësimëdhËnsi dhe ata nuk janë aq aktiv në raportin nxënës –mësimdhënës,në Shkollën e Aktivizmit është 
krejtësisht e kundërta.Ata janë pothuajse qendra e vëmendjes dhe mund të përfitojnë në çdo karrierë të mundshme 
që ata do të bëjnë për përzgjedhjen për të ndjekur rrugën që ata duan.Ky projekt përfshin nxënësit e shkollave të 
mesme dhe studentët fillestarë të universiteteve  mes moshave 16-20  që vijnë nga komunitetet  e ndryshme që 
jetojnë në Kosovë. 

 

“SHKOLLA E AKTIVIZMIT “ GJILAN 

Gjilan,16 Mars-Shkolla e Aktivizmit në 
Komunën e Gjilanit  u mbajt me 16,17,18 
Mars.Ashtu si në shkollën e Ferizajt me plan  
të njejtë,pjesmarrësit u mësuan si të shkruajnë 
projekt-propozimet dhe duke u mbajtur debatet 
e lojrat e ndryshme. 

Propozimi  fitues i kësaj komune ishte 
aktiviteti “CHANGE”,me qëllim që të 
promovojë punën artistike dhe krijuese të  të 
rinjve nga komuna e Gjilanit.Në kuadër të këtij 
projekti është edhe  faqja 

ëëë.kallzojeveten.comGrupi fitues doli me këtë ide  për të krijuar një faqe ku të gjithë të rinjtë 
nga komuna e tyre do të jenë  në gjendje të postojnë  të gjitha gjërat krijuese që ata bëjnë p.sh. 
ese, piktura, fotografi, tregime, ngjarje në lidhje me të rinjtë etj.Ky aktivitet nuk është 
implimentuar ende. Për këtë projekt është bërë edhe një anketë nga nxënësit për të parë se sa do 
të ishin të interesuar për një hapësirë të tillë online rezultatet e të cilës kanë treguar se 93% nga të 
rinjt e anketuar e kanë parë të arsyeshme krijimin e një ueb-faqeje të tillë. 
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SHËRBIMET E PËRBASHKËTA DHE REDUKTIMI I KOSTOS ADMINISTRATIVE 
NË KOMUNAT JUG-LINDORE TË KOSOVËS 

 

“Nuk është e lehtë që një komunë të fitoj projekt nga Bashkimi Evropian po në momentin kur 
një komunë bashkohet më një komunë tjetër dhe ato aplikojnë me një projekt të përbashkët 
atëherë pesha e projektit do të rritej e bashkë me të dhe mundësia për të fituar financim nga 
BE” –ka thënë z.Zhbogar në tryezën e organizuar nga INPO 
 

 
Hani i Elezit,21 Mars-INPO 
organizoi tryezën  jo formale me 
kryetarët e regjionit të Ferizajt me 
temën “Shërbimet e përbashkëta dhe 
reduktimi i kostos administrative në 
komunat jug-lindore të Kosovës”.Të 
pranishëm në këtë debat ishin z. 
Samuel Zbogar shef i EU, kryetarët e 
komunave,Hani Elezit, Kaçanik 

,Shtime, Shtërpce  përfaqësues të shoqërisë civile media ,mirpo në mungesë  të përfaqësuesit nga 
Komuna e Ferizajt. 
Ky debat është fokusuar në evidentimin e problemeve aktuale që po i shoqërojnë këto komuna 
dhe shqyrtimi i mundësive për bashkëpunim ndër-Komunal. 
 

Me një prezantim të problemeve aktuale dhe shembuj nga shtetet europiane të cilat tanimë kishin 
praktikuar bashkpunimin ndër-komunal,si dhe mundësinë e zbatimit të këtyre bashkpunimeve 
edhe në komunat e Kosovës,z.Alban Haliti,hapi këtë diksutim duke u shprehur se INPO gjatë 
monitorimit të këtyre komunave ka hasur në probleme të njejta. 

“Një ndër mënyrat ku komunat do të mund të kontribuonin për përmirësimin e shërbimeve do të 
ishte ofrimi i trajnimeve për staf dhe shkëmbimit  të ekspertëve për  fusha të caktuara”-u shpreh 
ndër të tjera,z.Haliti. 

Ky debat sipas z.Zhbogar,shef i EU-së,ishtë shumë i qëlluar,ku gjatë qëndrimit të tij në Kosovë 
kishtë dëgjuar vetëm për problemet e njejta.Ndër të tjera theksoi se Hulumtimi nga Iniciativa për 
Progres,INPO,për të gjetur shembuj të vendeve të tjera,ishte shumë e mirë dhe se pikërisht nga 
këta shembuj do të duhej te bazoheshin edhe Komunat në Kosovë. 

“Nuk është e lehtë që një komunë të fitoj projekt nga Bashkimi Evropian po në momentin kur një 
komunë bashkohet më një komunë tjetër dhe ato aplikojnë me një projekt të përbashkët atëherë 
pesha e projektit do të rritej e bashkë me të dhe mundësia për të fituar financim nga BE” –ka 
thënë z.Zhbogar në tryezën e organizuar nga INPO. 
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Ai vlerësoi lart bashkëpunimet jo-formale të cilat tanimë Komunat i kishin bërë si ato në fushën 
e edukimit, të shërbimeve emergjente, mjekësore etj. Duke theksuar se Komuna është e 
qytetarëve dhe ata normalisht se presin e kërkojnë shërbime të mirëfillta nga komuna ku jetojnë. 
Është barrë e Komunës që të siguroj zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen dhe në 
qoftë se tri komuna nga Maqedonia ia kanë dal që të bashkohen atëherë edhe Komunat nga 
Kosova e kanë këtë mundësi . 
  
Sipas z.Rufki Suma,kryetar i Komunës Hani i Elezit,tha se kryetarët janë takuar edhe më herët 
dhe janë marrë me evidentimin e problemeve  me të cilat ballafaqohen këto komuna dhe se kanë 
arritur marrëveshje jo-formale në fusha të ndryshme, por  megjithatë këto komuna vazhdojnë të 
kenë probleme të shumta pasi që ka raste kur këta mundohen që t’i  shfrytëzojnë ato pak 
kapacitete që kanë për të përmirësuar gjendjen,po hasin në probleme me nivelin qendror. 

Ndër të tjera bëri thirrje Komunës që duhet lejuar formimi i kompanive lokale atëherë kur është e 
nevojshme,duke theksuar mbylljen e fabrikës së ujit për shkak të mungesës së menaxhimit,edhe 
pse ajo ishte bërë në nivel lokal. 

Kryetari i Komunës së Kaçanikut,z.Besim Ilazi u pajtua se kishe bashkpunime jo-formale,mirpo 
theksoi se kryetarët e komunave duhej të ishin më këmbëngulës në arritjen e zgjedhjeve të 
problemeve me të cilat po ballafaqohen. Ai tha se tash më ka filluar projekti për mbledhjen e 
kanalizimit nga këto katër komuna në mënyrë që mos të derdhet kanalizimi nëpër lumenj ku 
përmendi edhe projektin për mbrojtjen e pyjeve,por që asnjëherë nuk është nënshkruar asnjë 
memorandum bashkëpunimi.  Z. Ilazi tha se duhet të ketë bashkëpunim ndër-komunal dhe se 
këto duhet të bëhën përmes projekteve të përbashkëta. 

Nënkryetari i Shtërpcës,z.Beqir Fejzullahu,tha se përfaqëson një komunë multietnike ku 2/3 e 
qytetarëve janë Serb dhe 1/3 Shqiptar.  

“Bashkëpunimet ndër-komunale nuk mungojnë  dhe se ka pasur raste kur kjo komunë ka 
bashkëpunuar me komunat e Ferizajt dhe të Shtimes.Bashkëpunimet kanë ekzistuar në rastet  kur 
ka qenë në pyetje fitimi i projekteve.”-potencoi z.Beqa 

Përpos bashkëpunimeve ai përmendi edhe vështerësitë me të cilat po përballet kjo komunë dhe se 
mungesa e një inspektori të komunikacionit ,ku në këtë lëmi duhet bashkëpunim me Komunën e 
Ferizajt. 

Nënkryetar i Shtimes z. Fatmir Rashiti, mori fjalën duke thënë se dihet që Komuna është dera e 
parë e qytetarëve dhe se komunat duhet të kenë shërbime të mira administrative ku sipas tij 
bashkëpunimi jo-formale ka mjaftë përmes komunave. Ai përmendi disa nga bashkëpunimet që 
kishte pasur Komuna e Shtimes me komunat fqinje si me Komunën e Therandës, atë te Lipjanit, 
të Ferizajt etj.  Theksoi se ka pasur edhe raste kur komunat tjera nuk kanë reaguar për çështje të 
caktuara dhe mori shembull çështjen e autostradës ku në momentin kur është planifikuar 
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ndërrimi i një korridori të autostradës, Shtimja ka mbajtur një mbledhje për të reaguar por asnjë 
komunë tjetër fqinjë nuk është marrë më këtë çështje pasi që nuk i ka prekur drejtpërdrejt 
komunat e tyre. 

Ndërsa,përfaqësuesit e Riinvestit,sqaruan për projektin të cilin e kanë marrë për t’a implimentuar 
për ndihmë komunave në qasjen në fondet e BE-së. 

Dhe në fund të këtij debate janë nxjerrë rekomandime si ngritja e një trupe të përbashkët për 
trajnime dhe ngritje profesionale, formalizmi i marrëveshjeve ne mes komunave si dhe takime 
për shkëmbim përvojash.Derisa është vërejtur nevoja për bashkëpunim në aplimin në fondet e 
Be-së. 
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MONITORIMI I KK FERIZAJ 

 

MIRATOHET PROPOZIM-VENDIMI PËR VËNIEN NË DISKUTIM PUBLIK PËR 
STATUTIN  E KOMUNËS 

Kërkohet raporti i punës së Ndërrmarrjeve Publike si dhe miratohen propozim-vendimet 
për vënien në diskutim publik të Statuti të Komunës dhe Rregullorës për Barazi Gjinore,në 
Mbledhjen e parë të vitit 2013 të Kuvendit të Komunës së Ferizajt.  

Ferizaj,30 Janar –Në mbledhjen e parë 
të vitit 2013,si rend dite ishte edhe propozim-vendimi për vënien në diskutim publik për Statutin 
e Komunës. Edhe pse me një diskutim të gjatë dhe me replika të shumta,ky propozim vendim 
kaloi unanimisht me shumicë votash.Në këtë mbledhje poashtu u miratua propozimi për 
plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores për të hyra vetanake 01 nr.6580 të datës 09 Dhjetor 
2008. Sipas ndryshimeve të bëra Leja Mjedisore që kushtonte 300 euro është bërë 100-150 euro. 

Gjatë kësaj mbledhje në Kuvend u bë edhe prezantimi i draft-rregullores për barazi gjinore nga 
Ferdinaze Isufi dhe të gjthë këshilltarët u pajtuan që kjo rregullore të kalohet në diskutim public, 
por duke pasur parasysh rekomandimet të cilat u dhanë në mbledhje: duke modifikuar nenin 9 
pika 1 te draft-rregullores për barazi gjinore lidhur me punësimin në sektorin privat dhe nenin 5 
lidhur me përfshirjen dhe përfaqësimin e grave në partitë politike, sepse ato janë sikurse OJQ-të, 
njerëz me vullnet të mirë të cilët bëjnë punë vullnetare. 

Përpos propozim-vendimeve në këtë seancë u diskutua për borxhin e punëtorëve nga Qeveria e 
Kosovës që ka ndaj Fabrikës së tubave të Çelikut.Mirëpo e vetmja përgjigje ishte se Kuvendi 
Komunal ka bërë një bërë një deklaratë para dy muajve dhe se në këtë drejtim nuk mund të 
bëjmë asgjë më shumë sepse bëhet fjalë për një vendim të Gjykatës Kushtetuese. 
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VOTËBESIMI PËR KRYESUESIN E KK NË FERIZAJ I KËRKUAR NGA PDK NUK 
MERR VOTAT E SHUMICËS 

 

                                                                                                                                                                               

Me të filluar mbledhja e Kuvendit Komunal të 
Ferizajt, grupi parlamentar nga radhët e PDK-së, me shumë besim se do t’ia dalin mbanë, 
kërkuan shkarkimin Xhavit Zariqi nga pozita e kryesuesit të Kuvendit Komunal dhe nga 
kryesuesi i Komitetit për Politikë dhe Financa. Kërkesa për shkarkim u arsyetua me kalimin e 
kryesuesit Zariqi në radhët e AAK-së. Zariqi pas kërkesës së grupit parlamentar të PDK-së, e 
lëshoi vendin e kryesuesit, por kërkesa e 
PDK-së për shkarkimin e tij nuk mori numrin e mjaftushëm të votave. Grupi parlamentar nga 
radhët e LDK-së nuk mori pjesë në votim. Nga 28 këshilltarë sa ishin të pranishëm në mbledhje, 
20 votuan ‘pro’ largimit të Zariqit nga pozita e kryesuesit, shtatë kundër dhe një vetëvotim u 
shpall i pavlefshëm. 
Kuvendi i Komunës vazhdoi punën me pika të tjera të rendit të ditës, të cilat u përcollën me 
reagime sikur rrallë herë më parë nga ana e opozitës. Ky aktivizim i opozitës dhe lëvizjet e 
kohëve të fundit të anëtarëve të kuvendit nga një parti në tjetrën, tashmë përbëjnë një tregues se 
se kualicioni qeverisës i PDK-së dhe AKR-së nuk do ta ketë të lehtë që të sigurojë komoditetin e 
mëparshëm të votave në kuvend. 
Në një atmosferë kundërshtimesh që vinin nga radhet e grupit parlamentar të LDK-së, kuvendi 
miratoi propozim-vendimin për bartjen e të hyrave vetjake nga viti 2012 në vitin fiskal 2013, në 
vlerë mbi 981 mijë euro; gjithashtu u bë e ditur se kjo shumë e mjeteve do të destinohet për dy 
kategori buxhetore, mallra dhe shërbime dhe investime kapitale. 
Gjithashtu gjatë kësaj seance u miratuan edhe dy propozim –vendime për plane rregullative 
urbane, njëri për zonën 4 dhe tjetri për zonën 5 të qytetit. 
Gajtë seancës u dha një informatë për suksesin e nxënësve, numrin e paraleleve dhe nxënësve në 
fund të gjysmëvjetorit të parë të këtij viti shkollor për të tri nivelet, e cila pikë u përcoll me 
shumë pakënaqësi nga ana e opozitës. Madje këshilltari nga radhët e Partisë Socialiste, kërkoi 
edhe shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit në Ferizaj. 
U mor vendim edhe për  vazhdimin dyjavor të konkursit për ndarjen e 52 banesave në pronësi të 
komunës. Ndërsa u shty për diskutim në mbledhjen e ardhshme raporti mbi pasurinë e komunës, 
pjesa e regjistruar e pronës, me arsye se është është sjellë i mangët në kuvend. Gjatë diskutimeve 
të sotme të cilat u zhvilluan në kuvend,  pati përplasje ndërmjetë këshilltarëve dhe drejtorëve të 
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drejtorive. Këshilltarët shpeshherë reaguan, duke thënë se po ndihen të ofenduar nga ana e 
ekzekutivit. Anëtarët e kuvendit shtruan edhe një nhumër kërkesash e pyetjesh në adresë të 
pushtetit lokal. 
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NUK PROCEDOHET PETICIONI ME 500 NËNSHKRIME NGA KUVENDI 
KOMUNAL 

Edhe pse nuk procedohet peticioni me 500 nënshkrime nga fshati Prelez për mos dhënien në 
shfrytëzim të pronave,në këtë mbledhje u  miratua rregullorja për barazi gjinore. 

Edhe pse me kundërshtime të shumta të 
vazhdohet apo jo kjo mbledhje me pikat e rendit të ditës,kuvendi ka debatuar për dhënien e 
tokave në shfrytëzim në fshatin Prelez.Nga radhët e LDK-së ata kërkuan që të mirren parasysh 
500 peticionet e qytetarëve dhe të arrihet një kompromis mes tyre.Ndërsa partia në pushtet 
akuzoi se kjo protestë është e motivuar politikisht dhe se anëtarët e PDK-së nuk i kanë në dorë 
peticionet e nënshkruara.Përderisa z.Mustafë Grainca tha se ky peticion gjendet në zyrën e 
Kryetarit dhe është arritur një marrëveshje,duke mos e ditur qytetarët e kësaj parcele se bëhej 
fjalë për një tjetër vend.Me gjithë ato mospajtime kjo pikë e rendit të ditës u votua në Kuvend 
dhe është proceduar pika për dhënie në shfrytëzim të pronave komunale. 

Përveq miratimit për shfrytëzim të pronave, u miratua edhe Rregullorja për Barazi Gjinore edhe 
pse z.Bekimi tha se Barazia gjinore është e rregulluar me ligj dhe ne këtë rregullore janë 7 nene 
dhe 3 prej tyre janë të kontestueshme.  

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

MONITORIMI I KK PRISHTINË 

 

NGA MBETJET E PROJEKTEVE TË REALIZUARA,INVESTIME NË PROJEKTE TË 
REJA! 

 

Prishtinë,24 Janar‐Në mbledhjen e parë të 

mbajtur në Komunën e Prishtinës,qështja 

kryesore me të cilën ranë ndesh partitë 

opozitare dhe ato në pushtet ishte problemi 

për mungesën dhe uljen e suksesit të 

nxënësve në shkollat e kësaj komune.Çështje 

kjo e ngritur nga Lëvizja VV për një pasqyrë të 

suksesit të nxënësvesve  me një replikë  nga 

drejtori i drejtorisë së Arsimit z.Halim Halimi 

tha se nuk kemi një kapacitet të tillë që të 

bëhen vlerësime të  tilla duke u arsyetuar se 

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

duhet të mirret me një gjë të tillë. 

Mirëpo pas në dëshmie që solli kjo drejtori për suksesin e nxënësve për gjysmë‐vjetorin e parë të këtij 

viti shkollor,i cili tregoi rezultat të dobët për arsimimin parauniversitar ,partia opozitare AKR,tha se 

drejtorët e shkollave duhet tË monitorojnË mËsimdhËnËsit. 

Pas disa projekt –propozimeve tëcilat morën votat e duhura që të kalojnë si vendime,në këtëmbledhje 

të rregulltë,të parën për vitin 2013 u morrë vendim që Ndërmarrjes komunale “Hortikultura” të 

subvencionojnë me 300.000 euro nga mbetjet e projekteve te cilat janë realizuar. Me këto mjete 

“Hortikultura’’ do t’i investoj në mbjelljen e fidanëve. 
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KUVENDI KOMUNAL I PRISHTINËS MIRATON VENDIME PA DEBATUAR 

 

Prishtinë,06 Shkurt‐INPO ,në vazhdimësi  bënë 

montorimin e kësaj Komune dhe pjesë e këtij monitorimi 

është edhe Asambleja Komunale.Organizata Joqeveritare 

INPO,ka vërejtur se nuk po zhvillohet debat i mirëfilltë për 

pikat e rendit të ditës. 

Mungesa e përgatitjes adekuate e këshilltarëve komunal 

para seancave ,është bërë rutinë që fjalën t’a marrin 

vetëm shefat e grupeve parlamentare,me një afat kohor 

shumë të shkurtër.Nuk ka as kundërshtime për vendimet 

dhe të vij ndonjë parti opozitare me ndonjë vendim më të 

mirë. 

Edhe pse vendet nuk janë bosh në Kuvend,ku 51 asambleistët janë në vendet e tyre,por pa dhënë 

fjalën,mjaftohen me prezencën e tyre sa për të arritur meditjen. 

INPO i rikujton  këshilltarëve të asamblesë komunale të Prishtinës, nenin 35 saktësisht 35.4 ku sqaron që  
të gjithë këshilltarët e kuvendit të komunës duhet ta nënshkruajnë betimin se do t’i kryejnë punët me 
ndër, besnikëri, pa anime  dhe me ndërgjegje dhe sipas ligjit. Mirëpo si duket ky betim të cilin e japin 
këta anëtar po e harrojnë shumë shpejt. Madje këta anëtar të asamblesë komunale të cilët janë zgjedhur 
drejtpërdrejt me votën e qytetarëve, nuk po iu kthehet shpërblimi për votën e dhënë. 

Drejtorët e Drejtorive Komunale edhe pse janë të obliguar të përgjigjen pyetjeve nga asambleistët ato 
përgjigje ose janë gjysmake ose nuk ka fare përgjigje. 

INPO gjatë monitorimit të asamblesë komunale vlerëson se edhe kryesuesi z. Sami Hamiti nuk po e kryen 
punën ashtu si duhet. E gjithë kjo ndodh se kryesuesi shpesh tenton të përfundojnë mbledhjet sa më 
shpejt të jetë e mundur. Shpesh herë kryesuesi luan rolin edhe të drejtorëve duke iu dhenë përgjigje 
asamblistëve përgjigje në ato pyetje të cilat shumë pak i bëjnë. 

Organizata INPO,u bënë thirrje të gjithë asambleistëve të kësaj komune që të jenë më aktiv në punën e 
tyre, të japin mendimet e tyre, të dalin me rekomandime e konkluzione për të gjitha vendimet të cilat 
merren nga kuvendi komunal. Poashtu kërkojmë nga kryesuesi z. Sami Hamiti i kuvendit komunal që të 
zbatojnë me përpikëri detyrën e cila iu është caktuar ndërsa Opozitës të bëjë një organizim të mirëfilltë 
dhe të qëndrueshëm nga të gjitha partitë opozitare për të ushtruar presionin e duhur, në mënyrë që të 
mbrojnë denjësisht interesin e qytetarëve që përfaqësojnë. 
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NUK KA NJOFTIME,NUK KA PJESMARRËS NË KK TË PRISHTINËS! 

 

Në 12 mbledhjet  e fundit të mbajtura në Komunën e Prishtinës,nuk 

ka pasur asnjë qytetarë prezent,e kjo gjë ka ndodhur për shkak të 

mungesës së njoftimeve nga kjo Komunë. 

 

Prishtinë,20 Shkurt‐ Mos njoftimi për mbledhjet e KK të Prishtinës 
si dhe me rendin e ditës gjatë vitit 2012 ka rezultuar me 
mospjesëmarrjen e  asnjë qytetari në  12 mbledhjet e mbajtura  në 
Kuvendin e Komunës. 

INPO vlerëson se mosnjoftimi është shkelje e ligjit për Qeversije 
Lokale dhe norma të tjera ligjore që obligojnë Asamblenë që ti bëjë 
publike njoftimet.Gjithmonë duke iu referuar ligjit për vetëqeverisje 
locale,përkatësisht neni 45,paragrafi 45.1: "Takimet e kuvendit të 
komunës dhe të gjitha komisioneve të tij janë të hapura për 
opinionin. Anëtarëve të publikut u lejohet pjesëmarrja në takime të 

kuvendit të komunës.” 

Ndërsa, statuti i komunës si akt nënligjor e obligon komunën e Prishtinës që të informoj publikun për 
mbajtjen e mbledhjeve. Neni 38 paragrafi 38.4 thekson se kuvendi i komunës, përmes zyrtarëve të 
drejtorisë së administratës, njofton publikun për mbajtjen e mbledhjeve të rregullta, në pajtim me 
Rregulloren e punës, përmes: shpalljeve publike në vendet më të frekuentuara brenda territorit të 
komunës, mediave të shkruara dhe elektronike dhe ueb – faqes së komunës. 
  
Kurse paragrafi 38.5 thekson se njoftimi me shkrim për publikun, duhet të përmbajë: datën e mbajtjes së 
mbledhjes, kohën e mbajtjes së mbledhjes, vendin e mbajtjes së mbledhjes, rendin e ditës, materialet e 
mbledhjes dhe të dhënat e tjera. 
 

Njoftimin e vetëm që e ka bërë kjo Komunë është publikimi i ueb faqës zyrtare,dhe atë vetëm një ditë 

përpara ku tregon së do të mbahet mbledhje e rregullt e kuvendit komunal,pa i cekur fare pikat e ditës. 

INPO me anën e një komunikate iu bëri thirrje kësaj komune të jetë më transparente përballë 
qytetarëve të saj. Kurse sa i përket njoftimit të publikut, për mbledhjet e rregullta të kuvendit të 
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komunës, INPO kërkon nga komuna e Prishtinës të respektoj statutin të cilin vetë e ka miratuar si dhe 
ligjin për vetëqeverisje lokale. 
 

 

 

21.326.798 EURO TË PASHPENZUARA BARTËN PËR VITIN 2013 

 

Asambleistët kërkojnë që të dihen emrat e uzurpatorëve,ose përndryshe të paktën po legalizohen 
uzurpimet! 

Prishtinë,28 Shkurt-Me t’u hapur kjo 
mbledhje e dytë e rregullt e Kuvendit 
Komunal të Prishtinës,menjëherë pas 
fjalës hyrëse të kryesuesit,nga radhët e 
AKR-së,z.Valon Hyseni mori fjalën për 
të dhënë një njoftim se do të kalojë nga 
partia e AKR-së,ku nga kjo parti ai ka 
ardhur si këshilltar komunal,do të 
kalojë në partinë e LDK-së,në partinë e 
cila po e udhëheqë këtë komunë. 

Nuk munguan as vërejtjet nga partitë 
opozitare,përkatësisht nga Lëvizja VV  ku sipas saj ka shkelje të Statutit dhe rregulloreve të 
Kuvendit, sa i përket çështjeve të rendit të ditës. Në bazë të Statutit këshilltari duhet t′i dërgohen 
materialet një javë përpara, në mënyrë që këshilltari t′i studioj dhe të vij i përgatitur ne 
mbledhje.Vërejtje tjetër po nga kjo parti ishte edhe  
mos dërgimi i materialeve 7 ditë përpara behët me qëllim për këtë fakt. Problemi tjetër është se 
çështjet e rendit të ditës, duhet të diskutohen në fillim për shkak së po mbesin në fund dhe tani 
shumica ë këshilltarëve, por edhe disa drejtor po dalin nga mbledhja dhe nuk po presin deri në 
fund. 

Me gjithsej 9 pika sa kishte kjo mbledhje u diskutua për çështje të ndryshme në pikat që ishin 
paraparë në mbledhjen e KPF-së të sygjeruara për diskutim dhe për t’u marr vendime në këtë 
mbledhje të rregullt. 

Rreth pikës së rendit të ditës që tëbartën mjetet nga viti 2012 në atë të 2013,i  pari i komunës, 
z.Isa Mustafa falenderoi të gjithë këshilltarët për opinionet e tyre që u dhanë gjatë këtij diskutimi 
duke thënë se gjatë vitit 2012 kemi pasur rritje dhe për këtë duhet të jemi krenar. Kjo shumë e 
tepruar e mjeteve ka qenë e destinuar për projekte, dhe pikërisht mos përfundimi i këtyre 
projekteve ka bërë që këto mjete të barten për vitin 2013.z. Isa Mustafa ndër tË tjera thase 
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kompanitë që i kanë fituar tenderët nuk janë të fortadhe  janë në gjendje të rëndë financiare ku 
ato kanë kërkuar qysh në fillim paradhënie, dhe ne në bazë të ligjit ne nuk mundemi t’u japim 
mjete. 

Ndërsa sa i përket propozim-vendimit për miratimin paraprak të Vendimin për dhënien e pronës 
së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim u ngrit njË “pluhur” mes partive prezente nË këtë 
mbledhje duke kërkuar kështu emrat e uzurpatorëve,ose përndryshetë paktën po legalizohen 
uzurpimet!Edhe pse u votua me shumice votash kjo pikë,kundërshtimet ishin nga partitë PDK 
dhe VV. 
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KËSHILLTARËT KOMUNAL KËRKOJNË MIRATIMIN E LIGJIT PËR KRYEQYTET! 

Këshilltarët komunal përveq kërkesës për miratimin e ligjit për kryeqytetin,ata kërkuan edhe 
zgjidhjen e problemit për numrin e madh të punëtorëve në administratën komunale të Prishtinës. 

 

Prishtinë,13 Mars-Në mbledhjen e tretë të 
rregullt të Kuvendit Komunal të Prishtinës,me 
7 pika të rendit të ditës,ndër këto pika edhe ajo 
për Raportin vjetor të vitit 2012.Në këtë pikë 
për këtë raport gjithpërfshirës nga ana e LDK-
së paraqet aktivitetet në përputhje me organet 
lokale, është i çartë dhe i paraqet të arriturat e 
që janë të shumta. Është shënuar rritje e të 
hyrave 1.400.000 euro. Buxheti është 
shpenzuar mbi 80 ٪ . Komuna ka pasur raporte 
të mira me donatoret e huaj si më Bankën 
Botërore, GIZ-in dhe USAID-in. 

Por sa u përket partive opozitare të kësaj komune nuk ishin mjaftë të kënaqura me përpilimin e 
këtij raporti duke e quajtur atë goxha të komplikuar dhe në anën tjetër një copy-paste nga viti i 
kaluar.Me kërkesën që të miratohet ligji për kryeqytetin,kryetari i kësaj komune z.Isa Mustafa 
tha se problemi më shqetësues është mos miratimi i Ligjit për Prishtinën nga niveli qendror duke  
kërkuar kështu  që ligji të jepet siç është përcaktuar me kushtetutë.Me shumicË votash dhe me 5 
kundër votohet kjo pikë e rendit të ditës. 

Përveq raportit komunal të vitit 2012 ishin edhe 3 raporte të tjera në rend dite si: Raporti i punës 
për vitin 2012, NPR, "Pastrimi",Raporti i punës për vitin 2012, NPK, "Hortikultura",Raporti i 
punës për vitin 2012, NPK,  "Trafiku Urban",raporte këto të miratuara unanimi 
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FUTEN PIKA TË REJA PËR RAPORTIN E PUNËS SË VITIT 2012 

Edhe pse raporti i vitit 2012 u votua me shumicë votash,në këtë mbledhja u miratua që 
nëraportin e punës të futet asfaltimi i rrugës së fshatit Marevc. 

 

Prishtinë,28 Mars-Mbledhja e katërt e rregullt për 
këtë komunë filloi me një vërejtje nga ana e partisë 
AKR-së duke thënë që në raportin e punës nuk 
është future asfalimi i rrugës sëfshatit Marevc dhe 
me shumicë votash kaloi në rend dite. 

Përderisa në seancën e kaluar u dhanë 3 raporte të 
punës,në këtë seancë u diskutua për 4 raporte: 
Raportin e punës për vitin 2012, NPK, "Ndërmarrja 
Banesore", Raportin e punës për vitin 2012, NPK, 
"Termokos”, Raportin e punës për vitin 2012, NPK, 
"Sport Marketing", Raportin e punës për vitin 2012, 
NPK, "Stacioni i Autobusëve",tË cilët u votuan me 

shumicë votash. 

Përveq pikave tëtjera,diskutim të madh mori edhe Propozim-rregullorja për ndarjen e bursave për 
studentë të komunës së Prishtinës e cila u miratua me shumicë votash,mirëpo duke bërë të ditur 
që të mos konkurojnë studentët me notë mesatare 9.0,ngase ata marrin bursën në Universitetin e 
Prishtinës,por bursa të ndahet vetëm tek që ndjekin studimet në kuadër deficitar, për studentë të 
dallueshëm si dhe për ata studentë me aftësi të kufizuara. 
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MEDIAT PËR INPO 
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