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Mbledhjen e drejtoi nënkryetarja e Kuvendit, znj. Arbërie Nagavci. 

 

KRYESUESJA: Të nderuar deputetë,  

I nderuar kryeministër Kurti,  

Të nderuar zëvendëskryeministra dhe ministra të Kabinetit qeveritar,  

I hap punimet e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me kërkesën 

e 42 deputetëve të Kuvendit të Kosovës.  

 

Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 64 deputetë, kështu që e kemi kuorumin dhe procedojmë 

me pikën e vetme të rendit të ditës:  

 

1. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

  

Ndërkohë na janë bashkëngjitur edhe disa deputetë, gjithsej në sallë janë të pranishëm 70 

deputetë.  

 

Të nderuar deputetë,  

Siç jeni në dijeni, kryetari i deritanishëm i Kuvendit, zoti Glauk Konjufca, është zgjedhur 

ministër në Qeverinë e Republikës së Kosovës, andaj pozita e kryetarit të Kuvendit ka mbetur e 

lirë.  

 

Mbështetur në nenin 67, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kryetari i Kuvendit 

propozohet nga grupi më i madh parlamentar. Andaj, në bazë të nenit 67, paragrafi 2 i 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, grupi më i 

madh parlamentar me numrin më të madh të deputetëve i dalë nga zgjedhjet e mbajtura, më 6 

tetor 2019, është Lëvizja Vetëvendosje, që e ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për kryetar 

të Kuvendit.  

 

Ju njoftoj se kryetari i Kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, 

pra së paku 61 vota për.  

 

E ftoj përfaqësuesen e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, zonjën Fatmire Mullhaxha-

Kollçaku, që ta propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

 

FATMIRE MULLHAXHA-KOLLÇAKU: Ju falënderoj, nënkryetare!  

Fillimisht e shfrytëzoj rastin... 

 

KRYESUESJA: Proceduralisht nuk është i lejuar debati, kështu që zonja Kollçaku, ju lutem 

vazhdoni! 
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FATMIRE MULLHAXHA-KOLLÇAKU: Fillimisht, e shfrytëzoj rastin ta përgëzoj Kabinetin e 

ri qeveritar në krye me kryeministrin e ri, zotin Albin Kurti, dhe na priftë e mbara! 

 

Në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje kam kënaqësinë që për herë të parë në 

Republikën e Kosovës ta propozoj një grua, zonjën Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes 

Demokratike të Kosovës për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju ftoj juve, kolegë 

deputetë të pranishëm, që ta përkrahni propozimin tonë. Ju falënderoj! 

 

KRYESUESJA: Faleminderit, zonja Kollçaku! Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 67 

deputetë dhe ju ftoj që ta hedhim në votim kandidaten e propozuar, zonjën Vjosa Osmani, për 

krye parlamentare. I lus deputetët që me ngritje të dorës të deklaroheni për kandidaten e 

propozuar për kryetare të Kuvendit, pra për zonjën Vjosa Osmani.  

 

Kush është për? A ka ndonjë votë kundër? Abstenim?  

 

Konstatoj se me 65 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, zonja Vjosa Osmani zgjidhet 

kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

 

Urime, zonja Osmani! 

 

(Duartrokitje) 

 

E nderuar kryetare e Kuvendit, ju ftoj për një fjalë rasti dhe pastaj ta zini vendin tuaj! 

 

KRYETARJA VJOSA OSMANI: Faleminderit, e nderuar zonja nënkryetare e Kuvendit!  

Shumë të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,  

I nderuar kryeministër, zoti Kurti,  

Të nderuar anëtarë të Kabinetit qeveritar,  

Të nderuar deputetë,  

Të gjithë ju që sot jeni të pranishëm në këtë seancë të jashtëzakonshme, është nder shumë i madh 

që sot me besimin tuaj të zgjidhem që ta drejtoj Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucionin 

më të lartë përfaqësues dhe legjislativ për katër vitet e ardhshme.  

 

Natyrisht që përkundër faktit që kjo seancë po mbahet vonë në mbrëmje, dua t’i falënderoj të 

gjithë përfaqësuesit diplomatikë që akoma janë me ne, dhe të gjitha mediat që patën durimin, 

interesimin që ta përcjellin gjithë procesin e ndërtimit të institucioneve të Republikës së 

Kosovës. I falënderoj jashtëzakonisht shumë që kanë qenë me ne dhe i kanë informuar qytetarët 

e Kosovës mirë e drejt për të gjitha këto zhvillime. Faleminderit nga të gjithë! 
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Natyrisht që falënderimi më i madh dhe nderimi më i madh i takon secilit qytetar Republikës së 

Kosovës, që asnjëherë nuk reshti së besuari se vota e tyre është ajo që do ta sjellë ndryshimin e 

madh në Republikën tonë. Ndryshimin e shumëpritur, i cili më në fund Kosovës do t’i japë 

institucione, të cilat i përfaqësojnë denjësisht interesat e qytetarëve. 

 

E falënderoj secilin nga deputetët për këtë besim, sepse natyrisht që në kohët që po na presin për 

sfidat që i kemi përpara, synimi im, dhe besoj i secilit prej jush, është që jo vetëm që të jemi një 

Kuvend që vulos, por që të jemi një Kuvend që do të mbikëqyrë mirë, por edhe rreptë Qeverinë e 

Republikës së Kosovës.  

 

Urimet shkojnë natyrisht për Qeverinë e përbërë nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja 

Demokratike e Kosovës dhe përfaqësuesit e pakicave. 

 

Pritshmëritë tona dhe të secilit qytetar janë jashtëzakonisht të mëdha, prandaj shpresoj që do të 

na bëni të gjithëve krenarë.  

 

Ajo që mund të them sot është që do ta keni përkrahjen tonë të plotë. Secili prej nesh do të jemi 

krah i fortë i juaji në detyrat të cilat janë të shenjta, sepse besimi qytetar që është shprehur më 6 

tetor vërtet ka qenë i tillë, i shenjtë. 

 

Prandaj, secili e kemi për detyrë që fjalët që i kemi dhënë para qytetarëve tanë t’i jetësojmë dhe 

t’i çojmë deri në fund.  

 

Besoj shumë se gjatë këtij mandati do t’ia kthejmë dinjitetin Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

edhe për shkak të kualitetit që e shoh në grupet parlamentare.  

 

Besoj se do ta kemi një opozitë, e cila do të tregojë gatishmëri për bashkëpunim dhe mua më 

vjen keq që sonte ata nuk janë aty, mirëpo si kryetare e Kuvendit të Kosovës, unë nuk do të jem 

përfaqësuese e një partie, por përfaqësuese e secilit prej jush dhe shpresoj shumë që gjatë katër 

viteve të ardhshme, debati i lirë, debati demokratik, gjuha korrekte ndaj njëri-tjetrit, respekti i 

ndërsjellë e mirëkuptimi do të jenë shembulli që do ta japim para qytetarëve të Republikës së 

Kosovës.  

 

Ju falënderoj edhe një herë jashtëzakonisht shumë për besimin. Na priftë e mbara, na ndihmoftë 

Zoti në të gjitha ato sfida që na presin, dhe shpresoj shumë që nga dita e nesërme, të gjithë të 

punojmë pareshtur për t’i zgjidhur problemet e shumta me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë, 

sepse tekefundit për këtë jemi zgjedhur.  

 

I falënderoj në veçanti gratë deputete që sot janë këtu, dhe zonjën Kollçaku që më bëri nderin të 

më propozojë. Shpresoj shumë që nga tash e tutje, secila prej nesh, do të ndikojë dhe do të 
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ndihmojë, që jo vetëm të rritet roli i grave në institucionet e Kosovës, por shumë më mirë, shumë 

më drejt, e në mënyrë shumë më efektive, të merremi me problemet e të gjitha grave e vajzave, 

të cilat sot ballafaqohen me shumë të tilla.  

 

Faleminderit shumë, jashtëzakonisht shumë për besimin tuaj, dhe shpresoj shumë që 

bashkëpunimi ynë, vetëm të shkojë duke u rritur dhe, siç e thashë, ky Kuvend, kjo legjislaturë të 

jetë shembulli më i mirë, jo vetëm i miratimit të ligjeve, por edhe i politikëbërjes në Republikën 

e Kosovës. Faleminderit!  

 

(Ndërprerje e incizimit) 

 

(Duartrokitje) 

 

Drejtimin e mbledhjes e merr kryetarja e Kuvendit, znj. Vjosa Osmani. 

 

Ju falënderoj edhe një herë shumë për besimin tuaj! I falënderoj mediat për praninë! Do të 

kujdesemi që tash e tutje të kenë kushte shumë më të mira për ta përcjellë punën tonë.  

 

(Duartrokitje) 

 

Besoj ua kemi borxh për gjithë interesimin dhe durimin që e kanë treguar, sidomos gjatë këtyre 

muajve. 

 

Faleminderit shumë edhe mysafirëve dhe pjesëmarrësve të tjerë të kësaj seance! I falënderoj në 

veçanti përfaqësuesit e komuniteteve pakicë, të cilët sonte erdhën, komuniteteve joshumicë, 

teshekyrler, hvala puno svima, faleminderit shumë për besimin dhe bashkëpunimin që e treguat 

gjatë kësaj seance dhe shpresoj që do të vazhdojë edhe tutje.  

 

Me këtë, unë i mbyll punimet e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së 

Kosovës. Mirupafshim në seancën e radhës, kur shpresoj që Qeveria do të sjellë vendime të 

rëndësishme për ne për t’i miratuar! 

 

 

 

 

 

 

 

E përgatiti:  

Njësia për Transkriptim dhe Lekturë 


