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Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 

Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
KOMITETI PËR POLITIKË DHE FINANCA 
 

EKSTRAKT 

nga Procesverbali i mbajtur më 26 korrik 2019, në mbledhjen e XV-të (pesëmbëdhjetë), mandati 

VI, të Komitetit për Politikë dhe Financa. 
 

Mbledhja u mbajt në sallën nr.31 dhe filloi në orën 13.25’. 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi z.Fatmir Gashi, Kryesues i Kuvendit, përkatësisht kryesues i këtij 

Komiteti. 

Fillimisht u konstatua se në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e këtij Komiteti: Mehmet 

Gashi, Arlinda Kadriu, Avni Fetahu, Fatlume Jaha, Adelinë Stublla, Rafet Llapashtica dhe Floretë 

Zejnullahu, përveç anëtarit Fitim Haziri i cili mungoi.   

Me këtë u konstatua se ekziston kuorumi për punë. 

Në mbledhje të pranishëm ishin; Isuf Latifi, Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave – DBF, 

Gëzim Namani Drejtor i Drejtorisë së Administratës – DA, dhe Zaim Thaqi Drejtor i Drejtorisë së 

Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – DSHMS, dhe znj.Sanie Haziri përfaqësuese e OSBE-së. 

 

 

     Rendi i ditës 

 

z.Fatmir Gashi, Kryesues, e hapi mbledhjen, përshëndeti të pranishmit, i njoftoj rreth pikave të 

paraqitura në këtë rend të ditës, shtoi, thirrjen materialin përkatës për këtë mbledhje e keni marrë të 

gjithë me kohë, andaj mund të vazhdojmë me punë.  

 

       Njëzëri u miratua rendi i propozuar i ditës sipas thirrjes dhe materialit përkatës të dërguar   
 

1. Ekstrakti i procesverbalit nga mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa e mbajtur më 

       26 qershor 2019 

 

Njëzëri miratohet pa vërejtje, plotësim ndryshime.  

 

 

2. Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit, për Komunën e Podujevës për vitin financiar të 

përfunduar më 31 dhjetor 2018 

 Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit  

 

z.Isuf Latifi, Drejtor i DBF, e paraqiti fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, Raporti Kombëtar i Auditimit 

është pas një auditimi që i është bërë Komunës së Podujevës. Është dhënë një opinion lidhur me të 

gjeturat në Komunën e Podujevës që është, opinion i pa modifikuar me theksim të çështjes. 

Ka disa vite që kemi një raport të njëjtë, në parim është një raport i mirë, raport i cili auditori thotë që 

paraqet një gjendje të saktë, të drejtë dhe të gjitha të dhënat që janë prezantuar në pasqyra financiare.  

Tek theksimi i çështjes që po na përcjell si pjesë e këtij auditimi është për shkak se gjatë auditimit janë 
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vërejtur disa parregullsi në pasuritë mbi 1,000.oo€, por edhe tek ato më pak se 1,000.oo€, konkretisht ka 

qenë për objektin “Mileniumi” i cili është në Orllan, objekt i cili është në listë të pasurisë tek kadastri 

dhe prona dhe që është vendimtare dhe juridikisht të jetë ashtu, por sipas rregullave të pasurisë duhet të 

jetë edhe tek regjistri i pasurisë në sistemin e paraparë, dhe kjo për ta ka paraqitë shqetësim pse nuk ka 

qenë në sistemin e paraparë gjegjësisht në sistemin e (Freebalance).  

Dobësi tjetër ka qenë dhe që është marrë si shkak edhe disa pasuri të cilat nuk janë regjistruar drejtë në 

pasurit më pak se 1,000.oo€, fjala është për invertarin.  Kështu që këto dy pika – çështje kanë qenë si 

arsyeje që ne të kemi një opinion të pa modifikuar me theksim të çështjes, andaj sikur këto dy vërejtje të 

mos ishin, ne do të kishim një opinion të pa modifikuar dhe pa theksim të çështjes.  Në kuadër të këtij 

raporti, auditori ka dhënë disa rekomandime ku ata kanë gjetur vërejtje të cilat i rekomandon Kryetarit të 

Komunës që vërejtje të tilla të mos përsëritën edhe viteve në vazhdim, dhe si pasoj e tyre, auditori e ka 

obliguar organizatën buxhetore që në një afat prej 30 ditëve të paraqes një plan të veprimit për 

implementimin e rekomandimeve në fjalë. Kryetari e ka formuar komisionin për hartim të planit dhe 

është hartuar plani i veprimit në të cilin jemi munduar t’i adresojmë të gjitha rekomandimet e auditorit 

dhe t’i paraqesim afatet e implementimit të tyre, gjegjësit edhe përgjegjësit për secilën prej 

rekomandimeve të auditorit.  Besoj që një pjesë e tyre të jenë eliminuar, duke shpresuar që edhe pjesa 

tjetër të eliminohet ose të paktën të minimizohet ngase kemi të bëjmë me disa vërejtje për të cilat 

ndikojnë shumë faktorë, e që ndoshta edhe mund të përsëriten si një lloj rekomandimi i përsëritur, me 

theks sa i përket inkasimit të të hyrave që vazhdimisht kemi probleme me këtë çështje, përkatësisht tek 

tatimi në pronë, të hyrat nga qiraja, inkasimi i taksave në firmë, por që problemi më i madh qëndron tek 

tatimi në pronë , si dhe nga veprimtaria që ushtrojnë bizneset në Komunën e Podujevës, ku për shkak të 

mos pagesave janë krijuar edhe borxhet të cilat është pak vështirë të kryhen për shkak edhe të gjendjes 

ekonomike.  

z.Avni Fetahu, theksoi, ne Grup i këshilltarëve nga radhët e LDK-së i rekomandojmë Kuvendit për 

diskutim të këtij Raporti.  

znj.Adelina Stublla, theksoi, edhe ne si Grup i LVV-së i rekomandojmë Kuvendit që ta diskutoj këtë 

raport të auditorit të jashtëm, ku të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet do ti parashtrojmë në Kuvend.  

z.Rafet Llapashtica, theksoi, edhe ne Grupi i këshilltarëve nga PDK, i rekomandojmë Kuvendit që kjo 

pikë të diskutohet në mbledhjen e radhës, kjo për faktin që si raport është obligim ligjor të dërgohet në 

Kuvend për diskutim dhe analizë të tij. 

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për diskutim.  

 

 

3. Raporti Financiar i Komunës së Podujevës për periudhën janar – qershor 2019 

 

z.Isuf Latifi, Drejtor i DBF, theksoi, ky është raporti i dytë për gjendjen financiare në Komunën e 

Podujevës gjatë vitit 2019, në muajin prill veç e kemi sjellë raportin tre mujor, tani është raporti gjashtë 

mujorë i cili është obligim ligjorë dhe ne jemi të përgatitur që mos e kalojmë asnjë periudhë pa raportuar 

në Kuvend. besoj që ju e keni parë që në këtë periudhë kemi një bilanc apo shumë financiare të realizuar 

mbi 7 milion, pjesa dërrmuese e këtyre shpenzimeve është paga dhe mëditje ndërsa pjesa tjetër ka qenë 

për shërbime të tjera ekonomike. Nëse e shohim për këtë vit, buxheti është shfrytëzuar 35% të 

planifikimit, ndërsa tek investimet kapitale është 16%, për kuriozitet e pash edhe një raport të qeverisë 

që tek investimet kapitale në përgjegjësi si shtet ishim jo mirë, me një përqindje prej 18%, ndërsa 

Komuna e Podujevës ka një përqindje prej 16% e cila nuk është e kënaqshme dhe do të ishte mirë të 
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kishte qenë 30% ose 36%, por ky është realiteti dhe shpresojmë që në periudhën në vazhdime të dalim 

sa më mirë dhe konform planifikimeve.  

Karakteristik është edhe tek të hyrat vetanake, nëse themi me përqindje të hyrat qëndrojnë më mirë për 

shkak se janë 41% e planit ndërsa shpenzimet janë 36%, edhe pse tani është periudha 6 mujore dhe 41% 

nuk është diçka e mirë por na jep të kuptojmë që ne duhet t’i rrisim kapacitetet tona, angazhimin tonë në 

mënyrë që ta rrisim aq sa është e mundeshe edhe këtë lloj të të hyrave. Nëse shohim në pasqyrë të 

raportit e vërejmë që të hyrat më të mëdha i sjell tatimi në pronë dhe kjo mbetet si një shpresë që të 

vazhdoj edhe më tutje si e tillë, por kemi rritje edhe tek disa të hyra tjera. 

z.Fatmir Gashi, Kryesues, pyetje Drejtorin parafolës, nëse mund të na informosh rreth rritjeve të të 

hyrave dhe krahasimin me vitin e kaluar. 

z.Isuf Latifi, Drejtor i DBF, përgjigje Kryesuesit, në këtë gjashtëmujor kemi realizuar të hyra prej 41% 

të planit vjetor, e që krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar kemi një rritje prej 11%. 

z.Fatmir Gashi, Kryesues, theksoi, sa vërejta, duhet të përshpejtohen gjërat në këtë gjashtëmujorin e 

dytë të vitit në mënyrë që buxheti të shfrytëzohet qysh është e nevojshme. 

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për diskutim.  

 

4. Propozim Programi Trevjeçar i Banimit 2019 – 2021 

 Raporti nga diskutimi/debati publik lidhur me programin trevjeçar të banimit 2019/2021    

 

z.Zaim Thaqi. Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – DSHMS, e paraqiti 

fjalën hyrëse, ndër të tjera theksoi, rreth këtij dokumenti besoj që jemi në njohuri edhe nga seancat e 

mëparshëm kur është vendosur për vënie në diskutim dhe debat publik me qytetarë.  Ajo që vlen të ceket 

është se është realizuar një debat publik me qytetar dhe janë  marrë rekomandime prej atyre qytetarëve 

të pranishëm edhe brenda afatit ligjor prej një muaji, kemi pranuar sugjerimet vërejtjet e qytetarëve dhe 

kemi përmirësuar përkatësisht inkorporuar ato rekomandime dhe sugjerime pozitive që janë vlerësuar.  

Si dokument konsideroj se është më i miri i mundshëm, andaj nëse keni diçka për të shtuar, urdhëroni 

mund ta diskutojmë, por edhe në seancën e Kuvendit mund të marrim sugjerime, propozime apo edhe 

vërejtje të ndryshme të cilat mund ti diskutojmë dhe të miratojmë një Program i cili është mjaft i 

nevojshëm për kategori të caktuar të qytetarëve në Komunën e Podujevës. 

z.Avni Fetahu, theksoi, e kam analizuar këtë dokument, e mira e kësaj është që kësaj radhe është bërë 

një transparencë për të gjitha vendbanimet sa i përket çështjes sociale që janë, e jo vetëm të asaj që dihet 

që është në Lagjen e Dëshmorëve, andaj edhe i rekomandojmë Kuvendit për shqyrtim dhe miratim, 

natyrisht duke lënë mundësin e plotësim ndryshimit të tij në mbledhje.  

 

Njëzëri i rekomandohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim. 

 

 

Mbledhja përfundoi në orën 13;50 

 

Procesverbalin e mbajti 

Enis Sheholli 

 

Nr.01-060/04-0060208/19 

Podujevë,                                                                                                  Kryesuesi i Komitetit 

26 korrik 2019                                                                                              Fatmir Gashi 


