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Rendi i ditës  
 

I. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 30 janar 2019: 
1. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes 

për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, 

2. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për 

Trashëgiminë Kulturore, 

3. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat 

zyrtare në Republikën e Kosovës, 

4. Votimi në parim i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës. 

 

II. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 28 shkurt 2019:  

1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për 

automjete, 

2. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale, 

3. Votimi në lexim të dytë i Projekt-Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31 për lirinë 

fetare në Kosovë, 

5. Votimi i raundit të dytë për zgjedhjen e gjashtë (6) anëtarëve të Këshillit për Ndihmë Juridike 

Falas, 

6. Votimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave 

vjetore për vitin 2019, 

7. -Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për pesë (5) anëtarë të Bordit të 

Radio Televizionit të Kosovës, 

- Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy (2) anëtarë të Këshillit të 

Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, nga radhët e komuniteteve jo shumicë  

- Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1)anëtar të Komisionit të 

Pavarur për Media, nga radhët e komuniteteve tjera jo shumicë. 

 

III. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 7 mars 2019:  

1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale, 

2. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave, 

3. Votimi i raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës 

për vitin 2017, 

4. Votimi i raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të 

Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare, 

5. Votimi i raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur 

dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, 

6. Votimi i raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë 

dhe Sporteve për vitin 2017, 

7. Votimi i raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017, 

8. Votimi për emërimin e 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore, 

9. Votimi për shkarkimin e një (1) anëtari të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve 

elektronike dhe postare 

10. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati lidhur me dështimet dhe skandalet në politikën e 

jashtme të Republikës së Kosovës, 
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11. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të 

Kosovës për përfshirjen e “shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në dialogun në 

mes të Kosovës dhe Serbisë,  

12. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me dështimet e koalicionit 

qeverisës të cilat kulmuan me mos liberalizim të vizave, 

13. Votimi në parim i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës, 

14. Votimi në parim i Projektligjit për peticione, 

15. Votimi në parim i Projektligjit për mbrojtjen nga zhurma, 

16. Votimi në parim i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-010 për 

Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, 

17. Votimi në parim i Projektligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar,  

18. Votimi në parim i Projektligjit për pastërtinë e figurës së zyrtarëve të lartë në institucionet 

publike dhe të të zgjedhurve, 

19. Votimi i rekomandimeve nga debati parlamentar në lidhje me rastin e ngacmimit seksual, 

përdhunimit seksual dhe abortit të paligjshëm ndaj të miturës dhe përgjegjësinë institucionale të 

Qeverisë së Kosovës, 

20. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për 

çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, 

21. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për 

Kinematografinë, 

22. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të 

drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, 

23. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për 

bibliotekat, 

24. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për plotësim ndryshim të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës, 

25. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për 

rregullimin e shërbimeve të ujit, 

26. Votimi në parim i Projekt-Kodit të Procedurës Penale, 

27. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim, 

28. Votimi në parim i Projektligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, 

29. Votimi në parim i Projektligjit për Diasporën, 

30. Votimi në parim i Projektligjit të punës, 

31. Votimi në parim i Projektligjit për pronën publike, 

32. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pijet e forta alkoolike, 

33. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/l-061 për shitjen 

e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/l-

247, 

34. Votimi i Propozim-rezolutës nga Interpelanca e kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. 

Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Partisë Socialdemokrate, në lidhje 

me mos-caktimin dhe rritjen e pagës minimale në Republikën e Kosovës, 

35. Votimi i rekomandimeve nga Interpelanca e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, z. Valdrin 

Lluka, sipas kërkesës së kryetarit të GP-Partia Socialdemokrate, z. Dardan Sejdiu, i mbështetur 

edhe nga 11 deputetë, në lidhje me themelimin e Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës Sh. 

A/NKEC. 
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IV. Pika e pa përfunduar nga seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 12 mars 2019: 

1. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së 

Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara. 

 

V. Pika e papërfunduar nga seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 13 mars 2019: 

1. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me bllokimin e Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve nga Presidenti. 

 

VI. Pika e papërfunduar nga seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 28 mars 2019: 

1. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar për situatën e krijuar në arsim pas 

vendimit të SBASHK-ut për të refuzuar kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës 3-javore. 

 

VII. Pika e papërfunduar nga seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 11 prill 2019: 

1. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me zbrazjen e vendit nga të rinjtë, 

si rreziku më i madh që i kanoset vendit që nga paslufta. 

 
 

VIII. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 12 prill 2019: 

1. Shqyrtimi i Propozim-Amendamentit nr. 26 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të 

propozuar nga 80 deputetë të Kuvendit, 

2. Shqyrtimi i Propozim-programit të Punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 

2019,  

3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-081 për qasje në dokumente publike, 

4. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar, sipas kërkesës së deputetes Teuta 

Haxhiu, mbështetur edhe nga 9 (nëntë) deputetë nënshkrues, në lidhje me të drejtat e 

pensionistëve kontributëdhënës,  

5. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar, sipas kërkesës së deputetit Faton Topalli, 

në lidhje me mosekzekutimin e Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës,  

6. Votimi i Raportit të Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga 

Presidenca dhe Qeveria e Republikës së Kosovës,  

7. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Ndërmarrjes Publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe 

Tregut-“KOSTT” sh.a,  

8. Kërkesa e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e 

Presidencës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për kompensimin e anëtarëve të këtij 

Komisioni,  

9. Propozimi i GP të Listës Serbe për emërimin e zëvendëskryetarit të dytë në Komisionin ad hoc 

për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe benificioneve 

nga sigurimi social dhe Propozimi i GP të PSD për Zëvendësimin e deputetëve në Komisione 

Parlamentare. 
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Dnevni red  
 

I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 30. januara 2019. god: 
1. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju 

Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini, 

2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br. 02/L-88 o kulturno nasleđe, 

3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-064 o službenim 

praznicima u Republici Kosovo, 

4. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova. 

 

II. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 28. februara 2019. god: 

1. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima, 

2. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima, 

3. Drugo glasanje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova, 

4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na 

Kosovu, 

5. Glasanje u drugoj rundi za izbor šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć, 

6. Glasanje zahteva Fonda penzijske štednje Kosova za usvajanje godišnje takse za 2019. god, 

7. -Formiranje komisije ad hoc za izbor kandidata za pet (5) članova Odbora Radio-

televizije Kosova, 

-Formiranje ad hoc komisije za izbor kandidata za dva (2) člana Nezavisne komisije za 

nadzor civilne službe Kosova, iz redova ne većinskih zajednica,  

-Formiranje ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Nezavisne komisije 

za medije, iz redova drugih ne većinskih zajednica. 
 

III. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 7 mart 2019. god: 

1. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke, 

2. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija, 

3. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 

2017. godinu.,  

4. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o 

bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama, 

5. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u 

vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije, 

6. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i 

sporta za 2017. godinu, 

7. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine, 

8. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe, 

9. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i 

poštanskih komuniciranja, 

10. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne 

politike Republike Kosovo, 

11. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova 

u uključivanju “razmene teritorija” ili “korigovanja granica” u dijalogu između Kosova i Srbije, 

12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije 

koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza, 
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13. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova, 

14. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama, 

15. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke, 

16. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-010 o Kosovskoj 

Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine, 

17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o porezu na dodatu vrednost, 

18. Glasanje u načelu N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i 

izabranih, 

19. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i 

silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova, 

20. Drugo glasanje N/zakona o Specijalizovanom veću Vrhovnog suda u vezi pitanja Kosovke 

agencije za privatizaciju, 

21. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br. 2004/22 o kinematografiji, 

22. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim 

pravima i srodnim pravima, 

23. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-097 o bibliotekama, 

24. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike 

Kosova, 

25. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju 

usluga vode, 

26. Glasanje u načelu N/ zakonika o krivičnom postupku, 

27. Glasanje u načelu N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o ličnoj karti, 

28. Glasanje u načelu N/zakona o izvršenju krivičnih sankcija, 

29. Glasanje u načelu N/zakona o dijaspori, 

30. Glasanje u načelu N/zakona o rada, 

31. Glasanje u načelu N/zakona o javnoj svojini, 

32. Prvo razmatranje N/zakona o jakim alkoholnim pićima, 

33. Glasanje u načelu N/zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-061 o prodaji stanova 

za koje postoji stanarsko pravo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-247, 

34. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije premijera Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, 

na zahtev PG PSD, u vezi ne utvrđivanja i povećanja minimalne plate u Republici Kosovo, 

35. Glasanje preporukama sa Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na 

zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog 

energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC. 

 
 

IV. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 12. marta 2019. godine: 

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o odluci Vlade Republike Kosovo za 

izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova. 

 

V. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 13. marta 2019. godine: 

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa blokiranjem Centralne izborne 

komisije od strane Predsednika. 

 

VI. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 28. marta 2019. godine: 

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o nastaloj situaciji u obrazovanju, nakon 

odluke USONK-a za odbijanje naknade izgubljenih časova, tokom 3 nedelje. 
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VII. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 11. aprila 2019. godine: 

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi napuštanja zemlje od omladine, 

kao najveći rizik koji preti zemlji od posleratnog perioda. 

 

VIII. Nedovršena tačke sa plenarne sednice održane 12. aprila 2019. godine: 
1. Razmatranje Predlog amandmana br. 26. Ustava Republike Kosovo, predložen od 80. 

Poslanika Skupštine, 

2. Razmatranje Predlog – programa rada Skupštine Republike Kosovo za 2019. godinu, 

3. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima, 

4. Glasanje Predlog – rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, 

podržan od 9. (devet) poslanika – potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima 

penzionera platiša doprinosa, 

5. Glasanje Predlog – Rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o 

neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo,  

6. Glasanje Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane 

Predsednika i Vlade Republike Kosova, 

7. Izbor članova borda Javnog preduzeća operator sistema, transmisije i tržišta - “KOSTT” sh. a., 

8. Zahtev Parlamentarne Anketne Komisije vezano za troškove lobiranja od strane 

Predsedništvai Vlade Republike Kosova, za nadoknadu članova ove Komisije, 

9. Predlog PG SL za imenovanje drugog zamenika predsednika ad hoc komisije za izradu 

Zakonika o regulisanju i menadžiranju penzija i beneficija socijalnog osiguranja i predlog PG 

PSD za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama. 
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Mbledhjen e drejtoi kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli. 

 

KRYETARI: Faleminderit! A ka mundësi, jemi në orën 10:30, shkuan dy çerekë ore, në qoftë se 

nuk bëhet kuorumi, unë në shenjë reagimi qytetar do ta shtyj këtë mbledhje, do ta shtyj për faktin 

se në orën 10:00 të gjithë kanë qenë të njoftuar se është vazhdimi i seancës.  

 

Do të presim deri në 10:45, në qoftë se nuk vijnë deputetët, mbyllet seanca. 

 

Të nderuar kolegë deputetë, po vazhdojmë seancën.  

Të nderuara media,  

I hap punimet për vazhdimin e seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si në 

vijim.  

 

Unë kisha pasur dëshirë të ketë vëmendje të kolegëve deputetë, ndoshta e keni rendin e ditës, unë 

do të bëj shkëputje nga rendi i ditës në ato vende të mos shkojmë proceduralisht kot, vetëm të 

lexojmë, për faktin se në disa raste duhen për ndryshimin e Kushtetutës 81 vota, po ashtu duhet 

edhe 11 vota të komuniteteve nganjëherë. Në raste të tilla unë i largoj nga rendi i ditës për të mos 

e vonuar seancën dhe për të mos e komplikuar fare proceduralisht gjendjen në të cilën jemi.  

 

Në sallë jemi 68 deputetë. Vazhdojmë me pikat, ato të cilat janë të mundshme, që konsiderohen 

të mundshme. 

 

1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-

132 për automjete 

 

Në këtë projektligj janë propozuar gjithsej 4 amendamente. Procedojmë me votimin e 

amendamenteve të propozuara. Urdhëro, zoti Lushtaku, fjala për ju! 

 

MËRGIM LUSHTAKU: Faleminderit, kryetar! Ne në pajtim edhe me diskutimin në Parlamentin 

e Kosovës dhe me shumicën e grupeve parlamentare, e kam bërë një propozim të një 

amendamenti dhe amendamenti 1 është si në vijim: Neni 2 ndryshohet si në vijim: neni 44 i 

Ligjit bazik, paragrafi 2, fshihet. A është e qartë? E kam propozuar edhe më herët, i nderuar.  

 

KRYETARI: Në fund të fundit, seanca e vendos, ju jeni seancë, pa i pasur 61 vota nuk kalon, 

çdo gjë që e fusim në votim, në qoftë se ka konsensus të grupeve parlamentare, siç po thotë 

deputeti Mërgim Lushtaku, unë mund ta vë vetëm në votim.  

 

Amendamenti 1 do të thotë është i riformuluar, a e kanë marrë të gjithë deputetët riformulimin?  
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I nderuar deputet Lushtaku, po ka reagime që s’e kanë marrë të gjithë. Atëherë, kështu unë po e 

largoj tash në këtë moment, zoti Lushtaku, edhe një herë bisedon me grupet parlamentare, e lëmë 

se me pikat e tjera të papërfunduara dhe e merr konsensusin, atëherë e votojmë, përndryshe në 

qoftë se ka këso situatash, e kemi të vështirë. Urdhëro! 

 

MËRGIM LUSHTAKU: Kryetar, edhe të nderuar deputetë,  

Ne e kemi që sa herë këtë projektligj përpara vetes dhe ne e dimë shumicën se cilët deputetë edhe 

cilat parti politike nuk po e votojnë. Është konkretisht LDK-ja që nuk e voton këtë propozim, 

Vetëvendosja nuk ka marrë pjesë, ne me shumicën e partive politike jemi dakorduar që të 

votohet ky ndryshim dhe me këtë ndryshim të bëhet këtu në Kuvendin e Kosovës, pasi që ne 

herën e kaluar nuk i kemi kthyer në komision. Kemi vendosur të bëjmë plotësim-ndryshimin 

këtu në Kuvend, prandaj edhe e kam bërë këtë propozim, në bazë të diskutimeve të fundit.  

 

KRYETARI: Atëherë, të mos e komplikojmë. Zoti Hoti, po e nxjerrim në votim. Votimi e 

përcakton saktë. E qesim të riformuluar kështu. Në mënyrë elektronike shkojmë dhe përcaktohet 

saktë.  

 

Qëndrimi politik është ai. Votoni si të doni. Urdhëro, zoti Hoti! 

 

AVDULLAH HOTI: Faleminderit! 

Ky është ligj që ka një kohë, gjashtë muaj a një vit, që endet nëpër seanca të Kuvendit. Tash, unë 

po shoh që ju po insistoni ta nxirrni në votim këtë propozim, por nuk besoj se mund të nxirret në 

votim e t’u kërkohet vota deputetëve për një çështje që është në kundërshtim me Rregulloren. 

Nuk bëhen amendamente në ndërkohë që ligji tash është vetëm në votim. Asnjë amendament nuk 

mund të bëhet në këtë fazë dhe nuk është diskutuar kjo çështje në komisionin përkatës 

parlamentar.  

 

KRYETARI: Faleminderit! Edhe një herë kërkoj vëmendje. Çdo veprim, të cilin e bëj unë, i 

shikoj precedentët që kanë ndodhur në mbamendjen time si kryetar i Kuvendit, ose 

proceduralisht. Do të thotë, këtë mund ta bëjmë, e ju a votoni a s’votoni është çështja juaj. 

 

Në qoftë se dëshironi të përmend rastin, e kemi pikërisht, kur amendamente në këtë sallë të 

Kuvendit kur kam qenë unë kryetar, nënkryetari i Kuvendit, Sabri Hamiti, e ka lexuar dhe e kemi 

proceduar. Po është çështje e votimit, prandaj s’kemi fare nevojë ta komplikojmë. E votoni a s’e 

votoni, kjo është çështje të cilën e vendos, në fund të fundit, seanca. Pa i pasur 61 votë për 

s’kalon asnjë amendament. 

 

Amendamenti 1. 

Votojmë në mënyrë elektronike, sepse ka kontestime. Në mënyrë të riformuluar, siç e tha zoti 

Lushtaku, është i propozuar. Votoni tash!  
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Ky është numri i deputetëve që kanë votuar, edhe zonja nënkryetare po ashtu është me dorë në 

votim, 50 deputetë.  

 

Por, sido që të jetë, nuk kalon. Edhe dy deputetë, 52. Sido që të jetë, është nën numrin 61. Do të 

thotë në rrethana të tilla, unë kaloj në pikën tjetër.  

 

- Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale 

 

Në seancën plenare të mbajtur më 15 tetor 2018 janë miratuar amendamentet e propozuara në 

këtë projektligj.  

 

Votojmë tekstin e projektligjit në tërësi, me amendamentet e miratuara. Votojmë tash! 

 

53 deputetë kanë votuar, 53 në mënyrë elektronike e një me dorë.  

Edhe kjo nuk e ka kuorumin e mjaftueshëm, për të satën herë. Keni parasysh, më tepër për 

publikun, deri në momentin kur nuk votohet nga 61 deputet, është i obliguar Kuvendi i 

Republikës së Kosovës ta sjellë në seancë një projektligj. Arsyeja pse vijnë projektligjet shpesh, 

është fakti, se nuk marrin cilësinë e votimit.  

 

- Votimi në lexim të dytë i Projekt-Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës 

 

Kalohet edhe kjo. 

 

Edhe pika për liritë fetare... Kërkoj falje, se edhe unë po duhet të shkoj një pas një. 

 

- Votimi i rundit të dytë për zgjedhjen e gjashtë anëtarëve të Këshillit për Ndihmë Juridike 

Falas 

 

Në seancën e mbajtur më 28 shkurt 2019 në rrethin e parë të votimit anëtarët e Këshillit për 

Ndihmë Juridike Falas është zgjedhur vetëm kandidatja Hidajete Vokshi, e propozuar nga 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, andaj sot procedojmë me rundin e dytë të votimit me 

kandidatët që kanë fituar më shumë vota në rrethin e parë të votimit, si në vijim:  

 

Pasi që qenka votim i fshehtë, po e kaloj për më vonë, në qoftë se pajtohemi të gjithë. Të kalojmë 

në këto që votojmë proceduralisht. Në momentin kur i kryejmë këto që janë votim i hapur, 

shkojmë te votimi i fshehtë.  
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- Votimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave 

vjetore për vitin 2019  

 

Procedojmë me votimin e kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin 

e taksave vjetore për vitin 2019. Votojmë tash! 

 

61 deputetë kanë votuar, 60 për, 1 abstenim. 62, në fakt. 61 për. Një me dorë, nënkryetarja, keni 

parasysh.  

 

Kuvendi miratoi kërkesën e Fondit të Kursimeve Pensionale për caktimin e taksës investive prej 

0,23% dhe taksës opercionale prej 0,069% për vitin 2019. 

 

- Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për pesë anëtarë të Bordit të 

Radiotelevizionit të Kosovës 

 

Të nderuar deputetë, 

Ju njoftoj se fillimisht ka qenë i proceduar për seancë plenare formimi i Komisionit ad hoc për 

përzgjedhjen e kandidatëve vetëm për dy anëtarë të Bordit të RTK-së, por në ndërkohë janë 

proceduar kërkesat edhe për tre anëtarë të këtij bordi. Andaj, sot procedojmë me formimin e 

Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për pesë anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit 

të Kosovës.  

 

Lidhja Demokratike e Kosovës, i propozon dy anëtarë.  

 

AVDULLAH HOTI: Për këtë komision ne e propozojmë deputetin Armend Zemaj dhe deputeten 

Doruntinë Maloku. 

 

KRYETARI: Zoti Krasniqi, kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. 

 

MEMLI KRASNIQI: Faleminderit, zoti kryetar! 

Unë proceduralisht kërkoj që të themelohen dy komisione të veçanta, siç ka qenë konkursi për 

ato dy vende fillimisht, për çka i kemi propozuar anëtarët dhe pastaj edhe për tre të tjerë. 

Konsideroj që është koncentrim shumë i madh nëse e bëni komisionin për pesë anëtarët 

bashkërisht. Edhe ashtu, është e vërtetë që jemi vonuar me këtë miratim të pikës së rendit, por 

besoj se duhet të vazhdojmë ashtu siç kanë qenë edhe konkurset e ndara. Pra, të jetë Komisioni 

ad hoc për zgjedhjen e dy anëtarëve që kanë qenë të parashikuar dhe pastaj edhe komisioni tjetër 

për përzgjedhjen e tre anëtarëve të tjerë.  

 

Besoj që kjo do t’u kishte dhënë mundësi edhe dy komisioneve për ta bërë punën më mirë dhe në 

mënyrë më efikase dhe më transparente. Faleminderit! 
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KRYETARI: Do ta vë në votim këtë propozim të Memli Krasniqit, ose vazhdojmë me procedim. 

 

Votim joformal, kush është, unë e marr për, pastaj në fund. Do të thotë, po fillojmë vetëm kush 

është kundër. Kush është kundër? A ka abstenim?  

 

Atëherë, procedohet në bazë të propozimit të kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë 

Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqit. Faleminderit! 

 

(Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetarja e Kuvendit, znj. Aida Dërguti.) 

 

KRYESUESJA: Të nderuar deputetë, pas kalimit të këtij propozimi, kjo pikë shtyhet deri në 

përgatitjen e skenarit të ri. 

 

Vazhdojmë më tej me pikat e papërfunduara nga seanca plenare mbajtur më 7 mars 2019.  

 

Të nderuar deputetë, 

 

Ju njoftoj se diskutimet për pikat e rendit të ditës nga 1 deri 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 dhe 35 

kanë përfunduar në seancat plenare të mëparshme.  

 

1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale 

 

Në këtë projektligj janë propozuar 25 amendamente nga Komisioni Funksional dhe dy 

amendamente nga deputetët, pra amendamenti 7 dhe 16. 

 

Vazhdojmë me votimin e amendamenteve të propozuara sipas radhitjes së paraqitur në raport 

nga Komisioni Funksional për Buxhet dhe Financa. 

 

Fillojmë votimin elektronik. Amendamenti i parë i propozuar nga Komisioni Funksional. Regjia, 

bëhemi gati për votim! Votojmë tash!  

 

Është amendamenti i parë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale.  

 

Regjia të lutem, rikthejeni edhe një herë amendamentin e parë në votim. Votojmë tash! 

 

Edhe kjo pikë e rendit të ditës shtyhet për një seancë tjetër. 
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2. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave 

 

Në këtë projektligj janë propozuar 24 amendamente nga Komisioni Funksional dhe një 

amendament nga deputeti, pra amendamenti 5. 

 

Vazhdojmë me votimin e amendamenteve të propozuara sipas radhitjes së paraqitur në raport 

nga Komisioni Funksional për Buxhet dhe Financa. 

 

Amendamenti i parë, regjia, bëhemi gati! Votojmë tash! 

 

Edhe kjo pikë e rendit të ditës shtyhet për seancën e radhës. 

 

3. Votimi i raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memorialë të 

Kosovës për vitin 2017 

 

Komisioni Funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Votojmë raportin! 

 

Regjia dhe deputetët bëhuni gati për votim! Votojmë tash! 

 

Nuk kalon raporti. 

 

4. Votimi i raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e 

zbatimit të Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare 

jobankare 

 

Procedojmë me votimin e raportit. Regjia dhe deputetët të përgatiten për votim. Votojmë tash! 

 

Edhe ky raport nuk i merr votat e nevojshme.  

 

5. Votimi i raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të 

Pagjetur dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga 

diskriminimi 

 

Procedojmë me votimin e raportit. Regjia dhe deputetët të përgatiten për votim, votojmë tash!  

 

Ftoj shefat e grupeve parlamentare për një konsultë të shkurtër këtu. As kjo pikë e rendit të ditës 

nuk kalon.  

 

(Ndërprerje e incizimit) 
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Të nderuar deputetë,  

Pas konsultimit me shefat e grupeve, u vendos që të shkojmë në pauzë dhe të kthehemi në orën 

13:30.  

 

 

* * * 

 

 

Vazhdimi i seancës pas pauzës) 

Mbledhjes e drejton nënkryetarja e Kuvendit, znj. Aida Dërguti. 

 

KRYESUESJA: Të nderuar deputetë, 

Ashtu siç e lamë që kjo seancë të vazhdohet në orën 13:30, tashmë ka kaluar gjysmë ore dhe 

konstatoj që nuk e kemi kuorumin e nevojshëm për të vazhduar seancën. Kështu që e ndërpresim 

tani edhe ju njoftojmë pas mbledhjes së Kryesisë. Mirupafshim!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

E përgatiti:  

Njësia për Transkriptim dhe Lekturë 


