
 

  

 

 

Republika e Kosovës                                                                 Komuna Skenderaj 

Republika Kosova                                                                        Opština Skenderaj 

Republic of Kosovo                                                                 Municipality Skenderaj 

 

Kuvendi i Komunës /Skupština Opštine/Municipality of Assembly 

 

EKSTRAKT NGA PROCESVERBALI I MBËLEDHJES SË KALUAR                                          

TË KUVENDIT KOMUNAL I MBAJTUR MË DATËN: 30.03.2018. 

 

Në bazë të nenit 49, të Ligjit për vetëqeverisje lokale nr 03/L-040, të Republikës së Kosovës, si 

dhe  nenit 37 paragrafi 3.4 si dhe 5  të Statutit të Komunës së Skenderajt, Rregulloren e punës së 

Kuvendit nenit 27, e në pajtim me rregullat e procedurës. 

 

F T O H E N I 

Qe te merrni pjesë ne mbledhjen e Kuvendit komunal e cila do te mbahet me datën 

30.03.2018, me fillim në ora 09:00 në sallën e  Kuvendit Komunal. 

 

R E N D  D I T E 

 

Për ketë mbledhje propozoi ketë: 

  

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Pyetjet e këshilltarëve nën pikën të ndryshme; 

4. Shqyrtimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara; 

5. Propozim – Vendim nr. 02-020/03-0016132/18, i datës 16.03.2018, për plotësim – ndryshim e 

vendimit nr . 01-020/04-000878/18, i datës 12.02.2018, për formimin e komitetit për politik dhe 

financa,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti); 

6. Propozim – Vendim nr. 02-020/03-0016155/18, i datës 16.03.2018, për plotësim – ndryshim e 

vendimit nr . 01-020/04-0008807/18, i datës 12.02.2018, për formimin e komitetit për 

Komunitete,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti); 

7. Raporti përfundimtar financiar i realizimit të Buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2017,( 

raporton Drejtori z. Mehmet Berisha);                                                                                            

8. Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0015422/18, i datës 13.03.2018, për dhënien në shfrytëzim 

afatshkurtër 1 ( një) vit personave fizik/ juridik, lokalin pronë Komunale që gjendet në objektin e 

Komunës së Skenderajt, me destinim bife –restorant,( raporton Drejtoresha znj. Sandra Fazliu); 

9. Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0015380/18, i datës 13.03.2018, për ngritjen e planit të te 

hyrave vetanake 2017, dhe bartja e të hyrave vetanake 2016 dhe 2017 të pa shpenzuara, për 

shpenzim për vitin 2018, ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

10. Propozim – Vendim nr. 367/18, i datës 13.03.2018, për ndarjen e subvencioneve të DKA-së 

për vitin 2018, të lejohen për shfrytëzim, me destinacion si në material,( raporton Drejtori, z. 

Bekim Latifi) ; 



11. Plani i punës së Kuvendit të Komunës së Skenderajt për vitin 2018,( raporton Kryesuesja e 

Kuvendit znj. Fatbardha Haliti). 

12. Informatë për rrugën me katër korsi, Skenderaj – Drenas – Komoran, ( pikë shtesë e 

propozuar nga anëtari i Kuvendit Malsor Bejta). 

 

Kryesuesja – Po fillojmë me seancën, përshëndetje për Kryetarin e Komunës, ju anëtar të 

Kuvendit, përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal, OSBE, përfaqësues të KFOR-it, mediave, 

dhe ju të gjithë të pranishmit, në sallë prezent janë 28 anëtar të Kuvendit, kërkim falje ka marrë 

Ismet Salihu ka dal jashtë vendi për shkaqe shëndetësore, Jetullah Geci ka kërkuar falje për 

mungesë,  si dhe Sami Aruqaj, do  na u bashkangjitet gjatë seancës, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës – E hapi diskutimin. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, siç jemi 

njoftuar nëpërmjet mediave lidhur me memorandumin e lidhur ndërmjet Komunës së Skenderajt, 

Drenasit, dhe Ministrisë së Infrakstrukturës,  lidhur me projektin për ndërtimin e rrugës me katër 

korësi, Skenderaj – Drenas – Komoran,  e që është interes publik ky projekt, kërkoj që të na jepet 

informatë nga Kryetari lidhur më këtë projekt,  pasi që ka pësuar ndryshime, e që këto ndyshime 

janë thirre që janë bërë me kërkesë të qytetarëve, e që ne si iniciativë kemi bërë një sontazh  e që 

shihet mjaftë kjartë interesi i qytetarëve,  e që në bazë të nenit 47 paragrafi 2 i ligjitit për 

vetëqeverisje lokale na lejon të propozojmë pikë të rëndit të ditës gjatë seancës, e që kjo çështje 

është në interes të banorëve të Skenderajt, ju faleminderit. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për ju koleg anëtar të Kuvendit, 

përfaqësues të OSBE-së, MAPL-së, e në veçanti për përfaqësuesit e KFOR-it, që janë të 

pranishëm vazhdimisht në seancë,  në fakte se di a do ishte mirë ta shtroj si pyetje apo si 

propozim për ta futur në rënd dite si pikë, lidhur  me një vendim të Drejtorit për Kulturë, Rini e 

Sport, që ja ka ndarë klubit të volejbollit një shumë të mjeteve, në xhirollogari të drejtorit që 

është i autorizuar, këto mjete kanë kalu në xhirollogari me datën 16.02.2018, kisha dashtë me 

ditë a është në dijeni Kryetari lidhure më këtë vendim,  e që përbën konflikt interesi, kërkoj që të 

hynë në rënd ditë si pikë informatë lidhure me vendimin e drejtorisë së Kulturës për ndarjen e 

subvencionit për klubin e volejbollit. 

Kryesuesja – Lus që të shkojmë ne votim, lidhure më propozimin e Malsor Bejta, informatë për 

projektin e rrugës me katër korsi. 

Qazim Xani – Kjo çështje është në kompetencë të Ministrisë, ata merren më këtë çështje nuk 

kemi nevojë të marrim sqarim këtu. 

Isa Fejzullahu – Faleminderit Kryesuese, nuk do ishte mirë që në këtë seancë të hynë si pikë e 

rëndit të ditës, më mirë do ishte të shtyhet për seancën e radhës, në mënyrë që të informohemi 

më mirë. 

Malsor Bejta – Nuk po kërkoj të merret kurrfarë vendimi për këtë çështje po thjeshtë të 

informohemi, lidhur më këtë projekt. 

Pajazit Isufi – E përkrahi propozimin e Malsorit, mirëpo do ishte mirë që për seancën e radhës 

të na vije informatë e kompletuar, e të njoftohemi më mirë lidhur më këtë. 

Berat Dajaku – Kjo Informatë do duhet së pari të kalon ne komiteti për politik dhe financa, e 

pastaj të vije në Kuvend, më mirë do ishte të shtyhet për seancën e radhës. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 25 vota për, 2 kundër, 1 abstenim, 

propozimi i Malsor Bejta, Informatë lidhur me projektin e rrugës me katër korsi, Skenderaj – 

Komoran, hynë në këtë rënd dite si pikë shtesë. 



Vazhdojmë me propozimin e anëtarit të Kuvendit lidhur me informatën për vendimin e 

Drejtorisë për kulturë rini e sport për ndarjen e subvencioneve për klubin e volejbollit. 

Berat Dajaku – Sipas Statutit dhe rregullores, nuk lejohet në një seancë të futen dy pika të rëndit 

të ditës, ky propozim të shtyhet për seancën e radhës. 

Kryesuesja – Rregullorja e punës së Kuvendit, nuk e lejon futjen e dy pikave shtesë në rënd dite. 

Hysni Mehani – Kur ju po folni, unë po e lexoj nenin 47 pika 2 e ligjit për vetëqeverisje lokale, 

ku thotë Anëtari i kuvendit mund të kërkoj shtimin e një pike shtesë gjatë seancës së Kuvendit, 

ndërsa ju kur thuni se nuk kemi drejtë, atëherë refereonju Ligjit nenit. 

Kryesuesja – Rregullorja e Kuvendit, përkatësisht neni 13 dhe 16 e përcaktojnë këtë çështje, ju 

faleminderit, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Miratimi i rëndit të ditës – Konstatojmë se me 26 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 

miratohet rëndi i ditës, me pikën e propozuar nga Malsori. 

Kryetari i Komunës, Z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për ju të gjithë 

të pranishmit, desha të ju njoftojë, se dy drejtorit që kanë qenë me ushtrues detyre i kemi caktuar 

dy drejtor, Drejtor i Administratës Haxhi Deliu, si dhe në Drejtorin e Urbanizmit Sanije Ahmeti, 

e që i urojmë suksese, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Vazhdojmë me pikën e radhës. 

Pyetjet e këshilltareve nën pikën të ndryshme 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, po i lexoj pyetjet e parashtruara për këtë seancë 

DREJTORIT TË DREJTORISË PËR SHENDTËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

1.Cila është gjendja e shëndetësisë sot në Skenderaj dhe sa është numri i te punësuarve në këtë 

sektor? A rrezikojmë mungesën e mjekeve? Cili është kriteri i përcaktimit te mjekeve në 

mjekësit familjare? A është e vërtetë që Drejtori i QKMF-së ka barnatore dhe laborator privat 

afër kësaj QKMF-je? QMF-të në bashkësitë lokale kishin aparature për bërjen e analizave, ajo 

aparature është marrë për servisim dhe nuk është kthyer kurrë më, çfarë ka ndodhur me atë 

aparature?  Nëpër QMF-të dhe AMF-të është evident mos respektimi i orarit të punës, madje ka 

zëra që edhe lista esenciale e barnave shiten. Çfarë keni ndërmarre ju si drejtor i kësaj drejtorie 

që orari i punës të respektohet dhe cilët janë hapat që do të ndërmerrni për parandalimin e shitjes 

se barnave esenciale? Gjendja e QMF-ve dhe AMF-ve në Komunën tonë është shumë e rëndë, në 

fshatin Klladernicë mungon ujë dhe rryma që nga viti 2008, çfarë shërbimesh mund te ofrohen 

në këto kushte dhe cilët janë hapat qe do i merrni për përmirësimin e gjendjes në shëndetësisë në 

përgjithësi në komunën tonë? 

DREJTORIT TË DREJTORISË SË ARSIMIT 

1.Në shkollën “Pavarësia” e cila gjendet në fshatin Krasaliq ka mungesë të ujit, sidomos gjatë 

kohës së verës. Si pasojë e kësaj 14 nxënëse ishin shtrirë në spital para ca kohe nga sëmundja e 

verdhëzës (sarillakut), mësimi ishte ndërprere për dy javë, por gjendja nuk ka ndryshuar ende. 

Gjatë kohës se verës prapë nuk ka ujë, e edhe kur ka ujë gjatë stinës së dimrit nuk mund të 

përdoret për pije, çka i detyro nxënësit të bartin me vete ujin në çantë, e kjo e dëmton edhe 

kurrizin e nxënëseve, të mos harrojmë që Ministria e Arsimit eshte ne kërkim te modaliteteve se 

si ta letoj çantën e nxënësve, ndërsa në fshatin Krasliq kësaj çante i shtohet edhe një shishe me 

ujë. Kundërmimi në banjot vërehet edhe sot, por sidomos gjatë kohës së verës është i 

padurueshëm. Fshati Krasaliq njihet për burimet e tija të pasura ujore, a planifikohet që në një 

afat të shkurtër të zgjidhet ky problem, përveç kësaj kjo shkollë ka edhe probleme me dritaret 

dhe dyert e drurit të cilat janë të vjetruara, ku përveç erës dhe të ftohtit futet edhe shiu brenda. E 

kur ia shtojmë kësaj edhe faktin që ngrohja nuk funksionon siç duhet, mësimi që mbahet në të 



tilla kushte lenë shumë për të dëshiruar. Për këto probleme Drejtoria e Arsimit veç ishte e 

informuar. Ndërsa në fshatin Baks, kanalizimi i shtëpive përrreth ka shpërthyer në oborrin e 

kësaj shkolle. Cili është plani i Drejtorisë së Arsimit për këto dy shkolla, kur pritet që këto 

probleme për nxënësit dhe mësimdhënësit të gjejnë zgjidhje? 

DREJTORISË SË URBANIZMIT 

1.Në fshatin Rezallë është ndërtuar së fundmi një pjesë e kanalizimit, ky kanalizim po shpërfaq 

shumë probleme për shkak të mos funksionalitetit të tij. Përveç kësaj një pjesë nga lagja ahmetaj 

nuk mund të kyçen fare në këtë kanalizim, për shkak se kanalizimi është vendosur sipër shtëpive 

të tyre, ndërsa pjese nga lagjet aruqi dhe zabeli nuk ka shkuar kanalizimi fare. Cila është zgjedhja 

që komuna ka menduar për këto pjesë të këtyre lagjeve pasiqë kjo ka nxitur pakënaqësi tek 

banorët? 

Osman Veliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, ju anëtar të Kuvendit, dhe 

ju të gjithë të pranishmi, faleminderit për pyetjet zotri Mehani, po mundohem të përgjigjem në 

pyetjet e juaja,  

Gjendja në Kujdesin Parësor Shëndetësor në Komunën e Skenderajt 

Kujdesi Parësor Shëndetësor  në  Komunën e Skenderajt është i organizuar  nëpërmes rrjetit  të 

institucioneve shëndetësore të shtrira në tërë territorin e Komunës.  QKMF në Skenderaj paraqet 

bërthamën prej nga gjenerojnë të gjitha aktivitetet e kujdesit primar shëndetësor në Komunë.  Në 

kuadër të QKMF, veprojnë edhe 13 njësive në teren:  

Qendrat Mjekësisë Familjare: Qirez, Likofc, Turiçefc, Runikë dhe Prekaz i Epërm 

Ambulancat Mjekësisë Familjare – në fshatrat Acarevë, Izbicë, Klladërnicë, Qubrel, Klinë e 

Epërme, Llaushë, Polac dhe Rezallë.  

Nëpërmjet këtyre njësive është arrit të bëhet shpërndarja e shërbimeve me synim kryesor - ofrimi 

i shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe i atyre të shëndetësisë  publike të popullatës . 

Qendrat e Mjekësisë Familjare vizitohen nga mjeku pesë here në javë, kurse njësite tjera  

familjare 1-2 herë (Acarevë, Izbicë, Klladërnicë, Qubrel ) deri 5 herë në javë (Klinë e Epërme, 

Llaushë, Polac dhe Rezallë). Ndërkaq, të gjitha  njësitë e mjekësisë familjare kanë më së paku 

një infermier të përhershëm. 

Numri i punëtorëve aktualisht të punësuar në QKMF është 176.  32 prej tyre  janë me përgatitje 

superiore profesionale në fushën e mjekësisë – mjek të përgjithshëm, specialistë të mjekësisë së 

përgjithshme, specialist të mjekësisë familjare, pediatre, gjinekolog, pulmolog, stomatolog dhe 

radiolog. Numri i infermierëve është 105. Pjesa tjetër janë laborant, punëtorë në 

administratë,vozitës dhe punëtor tjerë teknik. Numri i stafit lëvizë nga muaji në muaj për shkak 

të pensionimit të hpvshëm të një numri të stafit dhe procedurave të stërzgjatura të rekrutimit të 

stafit të ri.  

Gjendja është përmirësuar dukshëm sa i përketë mjekëve gjatë fundvitit 2017 dhe fillimit të vitit 

2018 kur janë pranuar 6 mjek të rinj. Cka e ka zbutur shumë nevojën për mjek brenda QKMF. 

Por në të njejtën kohë vazhdon ikja e mjekëve në specializime, jasht komunës dhe jashtë vendit 

etj. Poashtu, verëhet edhe mungesë e stafit të mesëm për shkakun e  rritjës së nevojës për 

shërbime infermierike në kohën kur po ndryshon struktura demografike e popullatës. 

Gjatë vitit 2017 në QKMF dhe njësitë tjera të Kujdesit Familjar janë realizuar rreth 410.000 

vizita dhe shërbime tjera shëndetësore.  

Të arriturat 2018 – projektet realizuara në Kujdesin Parësor Shëndetësor si dhe 

vështirësitë  



Është finalizuar “Projekti për Përmirësimin e Shëndetit të Popullatës në Komunën e Skenderajt 

nëpërmjet Pajisjes me Aparaturë Mjekësore” me Zyrën Ndërlidhësë të Ambasadës Japoneze në 

Kosovë nga Granti i Qeverisë Japoneze për “Projektet Bazike për Siguri Njerëzore dhe Kulturë”. 

Me 20 mars është nënshkruar kontrata me Ambasadën Japoneze, janë kryer gjithë procedurat dhe 

jemi në pritje të furnizimit me aparaturë për nevojat e shërbimeve të Radiologjisë dhe Kabinetit 

të Ultrazërit si dhe nevojave të Repartit të Maternitetit. Aparaturat janë ma të sofistifikuara që 

ndonjëherë ndonjë shërbim i Kujdesit Primar Shëndetësor në Kosovë ka pranuar.  

Projekti për Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të Kujdesit Primar Shëndetësor mbështetur 

nga AQH ( Kujdes Shëndetësor të Qasshëm dhe Cilësor),  mbështetur nga Qeveria Zviceriane, i 

cili përfshin një gamë projektësh në përmirësimin e infrastrukturës, pajisjeve dhe Mbështetjën 

Mbikëqyërse në qeverisjen brenda KPSH. Projekti është 4 vjeqar dhe deri tash kemi përfituar në 

trajnime, pajisje si dhe aparaturë. Aktualisht bashk me AQH jemi duke punuar në lidhje me 

riorganizimin dhe ristrukturimin e shërbimeve brenda QKMF dhe në teren. Një projekt në 

vazhdimësi që presim të realizohet brenda 6 muajsh. Një ekspert zvicerian dhe një konsultant 

lokal janë të përfshirë në këtë proces, përmes mbikqyrjës mbështetëse të shërbimeve brenda 

QKMF. 

Janë përgatitur këshillimoret dhe këndet e edukimit të pacientëve në QKMF dhe 5 QMF në teren, 

me gjithë pajisjet e nevojshme. 

Është rregulluar pritorja për fëmijët në Shërbimin pediatrik, me gjithë pajisjet e nevojshme ( 

tepih, karrige, lodra, television, DVD etj)   

Me IPKO  kemi realizuar një projekt në lidhje me pajisjen me një aparat ulrasonografik për 

nevojat e pacientëve në vecanti të rinjëve.  

Po ashtu, është në realizim e sipër projekti mbi ofrimin e kujdesit shtëpiak “ Home Care” si 

rezultat i Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes “Caritas Kosova” dhe   Komunës  Skenderaj, në 

lidhje me ofrimin e kujdesit mjekësor shtëpiak dhe ambulator në kuadër të QKMF – Skenderaj. 

Projekti do zgjatë deri në dhjetor 2018.  

Tre mjek të rinj të përgjithshëm janë pranuar gjatë muajit mars 2018 

Përvec projektit me „ Caritas Kosova“ që është projekt me bashkfinancim mes Komunës së 

Skenderajt dhe „Caritas Kosova“ , gjithë projektet tjera janë realizuar brenda këtyre  3-4 muajve 

dhe nuk kanë kurrfarë kostoje financiare për QKMF dhe komunën tonë. Vlera e gjithmbarshme e 

projekteve të realizuara me donatorët brenda kësaj kohe arrin vlerën rreth 150. 000 €uro.  

Vështirësitë dhe sfidat: Në përgjithësi , shëndetësia ballafaqohet   më vështërsi të mëdha, qe e 

karakterizojnë shëndetësinë në përgjithësi ne Kosovë siç janë: buxheti  i pamjaftueshëm,  

mungesa e barërave dhe materialit shpenzues nga lista esenciale, prezencë e sëmundjeve ngjitëse 

sidomos në zonat rurale si pasojë e ndotjes së ujit të pijes dhe mbi të gjitha mungesa e fondeve të 

sigurimeve shëndetësore.  

Fakti së drejtori i QKMF ka barrnatore private dhe laborator privat, kujdesi privat shëndetësor 

nuk është në kompetencë të DShMS. Përkundër kësaj, ne kemi kërkuar në Ëeb faqen e MSh në 

lidhje me këtë pyetje por ne nuk kemi gjetur të figuron në pronësi të drejtorit ndonjë institucion 

privat shëndetësor. Me ligj është e rregulluar që sëcili profesionist shëndetësor mund të 

shfrytëzoj të drejtën të punës, cdo ditë punë nga 4 orë pas orarit të punës në Institucionin Publik 

Shëndetësor. 

Aparaturat laboratorike- hematologjike „Medonic“ nga ambulancat në teren , përkohësisht janë 

larguar nga përdorimi për shkak servisimit dhe të kalibrimit të tyre, para disa kohësh (nuk jam i 

sigurtë për datën). Për shkak të mospagesës së operatorit, pajisjet nuk kan arritur të kthehen në 

QMF. Tash jemi në procedurën e kryerjës së pagesave dhe shumë shpejtë, ma së voni deri në 



fillim të muajit maj, këto aparatura do të kthehën në QMF Qirez, Likoc, Turiqec dhe Runikë.  

Poashtu jemi në procedurë për tu furnizuar me reagensë adekuat, pa të cilët nuk ekziston 

mundësia e përdorimit të tyre e që në të kaluarën ka paraqitur problem rregullisht.  

Sa i përket orarit të punës, konsideroj së QKMF është një nga institucionet ku orari respektohet. 

Kjo është dolumentuar edhe në raportet e Inspektoratit Republikan, që vazhdimisht përcjellin 

gjëndjen në teren. Por, ka mundësi që shpesh për shkak të numrit të madh të rasteve, nganjëherë 

të krijohet përshtypja së pritja është pak më e gjatë por edhe sipas një ankete që kemi bërë kohë 

ma parë, del se koha e pritjës në shërbimet e QKMF është brenda standardeve. Rastet emergjente 

trajtohen mënjëherë. Neve jemi duke bërë përpjekje që karrshi resurseve humane që kemi të 

bëjmë ma të mirën e mundshme. Por, dua të cekë së vërtetë duke u nisur nga numri i stafit që 

posedojmë, mungesat e stafit të nevojshëm, mund të krijojnë vakum në disa sektor e në veqanti 

gjatë festave, muajve të verës si dhe gjatë përiudhave me gjëndje epidemiologjike të 

përkeqësuar.  

Dihet së Lista Esenciale e Barërave nuk plotëson as 20%  të nevojave të shërbimeve dhe për këtë 

i gjithë stafi i angazhuar është i përkushtuar maksimalisht që shpërndarja e barërave të bëhet 

sipas normave të përcaktuara. Barërat nga LEB kanë vecoritë e tyre të daljës në treg dhe dallohen 

me lehtësi nga sëcili pacient. Ndërsa nuk mund të keqpërdorën nga barnatoret private sepse janë 

me kode të vecanta. Drejtoria e QKMF mbikëqyrë qarkullimin e barërave nga LEB brenda 

QKMF. Gjatë kësaj periudhë sa unë jam drejtor, nuk me ka ardhur asnjë ankesë në lidhje me këtë 

problematikë.  

Në AMF Klladernicë, mungon uji dhe rryma. AMF Klladernicë aktualisht nuk plotëson kushtet 

për ofrimin e kujdesit shëndetësor. Uji është i papijshëm ndërsa rryma për një problem që jemi 

duke u qartësuar nuk funksionon. Në kuadër të masterplanit për KPSh në Komunën tonë, ne jemi 

duke bërë një plan të ri të organizmit të punës në teren. Së shpejti do të dalim me një pako 

zgjidhjesh, për gjithë ato ceshtje që paraqesin vështirësi në funksionim por që mund të zgjidhen 

në kuadër të KPSh. Në këtë rast ne do të involvojmë edhe komunitetin, shoqerinë civile dhe 

gjithë faktorët me rëndësi e që mund të ndihmojnë në përmirësimin e funksionimit të KPSH në 

Komunë, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtor, fjalen ja kaloj Hysni Mehani. 

Hysni Mehani – Faleminderit Drejtor, e vërtetë se ka qenë një mal me pyetje, miërpo është edhe 

një malë hallesh në drejtorin e shendetësisë, e që ne si vetvendosje nuk do ndalemi duke kërkuar 

që të përmisohet gjendja në shendetësi, si hap i parë është mirmbajtja e QMF-ve, si dhe të 

respektohet  orari i punës për staf,  pastaj nëpër QMF mungojnë aporatet sterilizuese për lidhjen  

e plagve, potencove se 6 QMF janë moderrnizu, cilat janë ato, mjekët përballen me munges të 

gjanave elementare për punë, të pyeta se Drejtori i Spitalit ka labarator privat, ti the se jo, po te 

them se ka e është Jonida Lab,  pastaj Drejtori e ka të punësuar gruan ne QKMF,  e që ajo 

udhëzon pacientet për në laburatorin e tyre privat, pastaj vidhen barnat esenciale, shkruhen vizita 

të pacienteve pa qenë fare. 

Osman Veliu – E potencova edhe më heret se vërtet po trashegojmë në shendetësi me probleme 

mjaftë të mëdha, e që ne po planifikojmë ta përmisojmë këtë gjendje, vulllnetin e kemi e që do 

mundohemi bashkarisht ta ndryshojmë këtë gjendje, do jemë i afërtë gjithëherë për bashkpunim 

ju faleminderit. 

Bekim Latifi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  sa i përket ujit në shkollen e 

krasaliqit, ka uje, ka qenë një defekt më heret e e kanë rregullu, ashtu edhe ne shkollën e Baksit 

ka qenë një defekt me kanalizim e kemi rregulluar tash është gjithqka në rregull. 



Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, popërgjigjem 

në pyetjet e parashtruara të zotri Mehani, lidhur me projektin e kanalizimit në fshatin Rezall, 

jemi duke punuar kemi pasur disa probleme të vogla i kemi zgjidhur, do punohet edhe këtë vitë 

lidhur me këtë projekt, ju faleminderit. 

Hysni Mehani – Drejtori, i arsimit nuk dha përgjigjeje konkrete, ujë ka ne shkolllë të krasaliqit 

por është i pa paster, po ju them se shkollat ne komunen tonë nëpër muren e tyre shihen shkrime 

te ndyta, që direkt ndikojnë negativisht të nxënësit. 

Musa Hajdari – Faleminderit Kryesuese,  kisha kërkuar që ta caktojmë një datë, për dorzimin e 

pyetjeve në sekretari. 

Albert Rexhepi – Praktik e mandatit të kalun ka qenë që pyetjet të dorzohen deri me datën 20 të 

muajit.  

Berat Dajaku – Është mirë që të caktohet data 20 datë e fundit për dorzimin e pyetjeve, dhe të 

mos lejohet replik ne pyetje por vetem sqarim përgjigjeje. 

Kryesuese – Atëherë kalojmë ne votim afatin e dorzimit të pyetjeve datë e fundit 20. 

Konstatojmë se unanimisht miratohet qe datë e fundit e dorzimit të pyetjeve të jetë data 20 e 

muajit, vazhdojmë me pikën e radhës 

Shqyrtimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kalurara – Nëse keni vëretje urdhëroni. 

Vjollca Ramadani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, 

procesverbali është i mangët, mungon procesverbali i mbledhjes së jashtëzakonshme, nuk dua të 

besoj se qellimisht nuk e keni sjellur në këtë seancë, në atë seancë është nxjerrur një deklaratë e 

përbashkët për dhunën në familje në komunën e Skenderajt, e që nuk është publikuar. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, për procesverbalin e datës 30.01.2018, e kamë 

përgezuar procesmbajtësin për përshkrim të mirë të asaj që ka ndodhur në seancë, por si duket ju 

paska tërhjek vëretjtja sepse procesverbali i mbledhjes se fundit është i mangët, po ju themë se 

ka kaluar koha e cenzures, nuk e kamë vendos rasisht kameren atje, kështu që mos e ngushtoni 

djalin lene të punon ashtu siç duhet ju faleminderit. 

Kryesuesja – Malsor të jeshë me i kjartë, ky është ekstrakt nuk mund të hynë komplet diskutimi, 

hynë vetëm thelbi i diskutimit. 

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, edhe unë pajotohem më vëretjejen e Malsorit, mos të 

nxirren fjalet prej kontekti gjatë nxjerrjes se procesverbalit, të procesverbali i vazhdimit të 

seancës, thuhet se seanëcën e lëshuan Iniciativa, Nisma e Akr, ne nuk kemi dalë nga salla, kisha 

sugjeru për përmisim. 

Kryetari i Komunës, Z. Bekim Jashari – Po ndërlidhem të Malsori, merri 10 kamera nuk kemi 

çka te fshehim këtu, të jeshë më konkret fol me fakte, kush kuj ja ka terhjek vrejtjen. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të procesverbalit të datës 30.01.2018, me vëretjet e 

dhëna, konstatojmë se me 26 vota për, asnjë kundër dhe 3 abstenime, miratohet procesverbali i 

mbledhjes se datës 30.01.2018, vazhdojmë me shqyrtimin e procesverbalit të datës 17.02.2018, 

nëse keni vëretje urdhëroni, konstatojmë se me 29 vota për, asnjë kundër asnjë abstenim, 

miratohet procesverbali i datës 17.022018, vazhdojmë me procesverbalit e datës 05.03.2018, 

nëse ka ndonjë vëretje urdhëroni, konstatojmë se me 29 vota për, asnjë kundër asnjë abstenim 

miratohet procesvervali i mbledhjes se 05.03.2018, ndërsa procesverbali i mbledhjes se 

jashtëzakonshme do të sjellet për seancën e radhës, për shkakë se materiali ja qenë voluminoz, 

vazhdojmë me pikën e radhës, 

 

 



Propozim – Vendim nr. 02-020/03-0016132/18, i datës 16.03.2018, për plotësim – ndryshim 

e vendimit nr . 01-020/04-000878/18, i datës 12.02.2018, për formimin e komitetit për politik 

dhe financa,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti); 

Ministria e Pushtetit Lokal pas shqyrtimit të vendimeve të Kuvendit, konstaton se te dy komitetet 

e përhershme, se është bërë shkelje në kuotën gjinore nuk është respektuar barazia gjinore 50 me 

50,  ndërsa pikat tjera nuk janë kontestuar, e në mbledhjen e Komitetit që e kemi mbajtur, janë 

dakorduar që Fatlume Kodra të kaloj në komitetit për komunitete, e Ilir Ejupi në Komitetit për 

politik dhe financa të përmbushet kuota gjinore, ashtu siç është praktik e shumë Komunave ky 

ndryshim të bëhet me marrëveshje të anëtarëve të Komiteteve, e hapi diskutimin për këtë pikë të 

rëndit të ditës. 

Malsor Bejta  - Faleminderit Kryesuese, Me që Donika Rushiti më nuk është pjesë e Iniciativës 

Qytetare 41000, ku dhe vetë ka deklaru në mbledhjen e komitetit për politik dhe financa, e që 

subjektit tonë i takon një ulëse në komitetit për politik dhe financa, propozoj veten që të jem 

pjesë e këtij komiteti. 

Kryesuesja – Ministria njeh vetëm rezultatet nga KQZ-ja.   

Donika Rushiti – Përshëndetje për të gjithë, edhe njëherë po potencoj se mbetem në iniciativën 

41000. 

Albert Rexhepi – Faleminderit kryesues, së pari desha ta ceku se kjo mbledhje është thirr pa e 

respektua afatin ligjor, pastaj është mu çudit për vlerësimet e ligjshmërisë, të komisioni për 

ankesa të gjithë janë meshkuj e Ministria e ka kthye vendimin pozitiv, pastaj të vendimi për 

këshillin për siguri në bashkësi është kthye pozitiv, e atu ka gabime, të nexhmi maksuti thuhet 

anëtar  prej secilës bashkësi fetare, e që në realitet është vetëm i bashkësisë islame, si dhe një 

varg shkeljesh tjera procedurale, e që është dashur të përsëritet komplet seanca. 

Kryesuesja – Data e seancës është caktuar me rekomandim e koordinim në mbledhje të 

komitetit për politik dhe financa, sepse na kanë ardhur me vonesë konfirmimet e ligjshmërisë. 

Donika Rushiti – Faleminderit, unë mbesë pjesë e Komitetit për politik dhe financa, vazhdoj të 

përfaqësoj votuesit e mi. 

Malsor Bejta – Iniciativa 41000, ka një vend në Komitet për politik dhe financa, ju jeni e 

pavarur, nuk e përfaqësoni subjektin tonë. 

Kryesuesja – Në mbledhjen që kemi mbajtur të Komitetit për politik dhe financa, janë 

dakorduar që Fatlume Kodra të kalon në komitet për komunitete, ndërsa Ilir Ejupi në komitet për 

politik dhe financa, ftoj Fatlume Kodra të deklarohet. 

Fatlume Kodra – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, për të mos zgjatur procesi, 

deklarohem se unë pranoj të kaloj në komitet për komunitete, ju faleminderit. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, pasi që është kërkuar nga MAPL-ja, shqyrtimi i vendimit 

për komitete, unë deklarohem se pranoj kalimin në komitet për politik dhe financa. 

Kryesuesja- Pas deklarimeve të dy anëtarëve të komiteteve, shkojmë me votim për ndërrimin e 

vendeve për dy anëtaret e komitetit, për plotësimin – ndryshimin e komitetit për politik dhe 

financa, konstatojmë se me 16 vota për, 7 kundër, dhe 2 abstenime, miratohet propozim vendimi 

për plotësim ndryshimin e vendimit për komitetin për politik dhe financa, vazhdojmë me piken e 

radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-020/03-0016155/18, i datës 16.03.2018, për plotësim – ndryshim 

e vendimit nr . 01-020/04-0008807/18, i datës 12.02.2018, për formimin e komitetit për 

Komunitete,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti); 

Kryesuesja – Edhe për për plotësim ndryshimin e komitetit për komunitete në mbledhjen e 



komitetit për politik dhe financa jemi dakorduar që Ilir Ejupi të ndërrohet me Fatlume Kodra, 

kërkoj që të deklarohet Ilir Ejupi. 

Ilir Ejupi – Siç e ceka edhe më herët unë pranoj që të kaloj në komitet për politik dhe financa, e 

Fatlume Kodra të kaloj në komitet për komunitete. 

Lavdije Geci – Përshëndetje për të gjithë, kisha kërkuar që edhe një femër të kaloj në komitet 

për komunitete në mënyrë që të respektohet barazia gjinore. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, të plotësim ndryshimit të vendimit për komitetit për 

komunitete, konstatojmë se me 16 vota për, 9 kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet propozimi 

për plotësim ndryshimin e vendimit për formimin e komitetit për komunitete, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Raporti përfundimtar financiar i realizimit të Buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2017,( 

raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 
Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje përtë gjithë ju të pranishmit, raporti 

financiar, janar –dhjetor 2017,  është punuar duke u mbështetur në ligjet në fuqi, dhe afati i 

dorëzimit të raportit për në Ministri  është deri me 31 mars, do mundohem që të ta prezantoj në 

pika të shkurtër këtë raport financiar, buxheti komunal përbehet prej 5 kategorive, paga dhe 

shtesa, mallra dhe shërbime, komunali, subvencione, shpenzime kapitale, të ndara në 13 

programe, gjithsej buxheti i aprovuar për vitin 2017 është 11,932.215€, ne faqe 4 është tabela që 

paraqet shpenzimet nëpër kategori ekonomik, nëpër kolona është i cekur buxheti fillestar, 

buxheti përfundimtar, pranimet, pastaj në këtë tabelë shihet grandi i përgjithshëm që është 

shpenzuar me përqindje 98%, të hyrat vetanake janë shpenzuar 94.80%, të hyrat e bartura të vitit 

2016 janë shpenzuar 91%, donacionet janë shpenzuar 0.35%, gjithsej sipas kategorive janë 

shpenzuar 98,21%, në faqen 5 janë të paraqitura të hyrat vetanake në tri vite, të hyrat vetanake 

gjithsej janë 1,121,375.00€, në faqe 11 tabela nr 6 janë projektet kapitale te realizuara për vitin 

2017 janë realizuar 98%, tabela e radhës është shpenzimet nëpër kategori ekonomike, tabela nr 9 

janë llogarit e arkëtueshme, borxhet e personave fizik dhe juridik, ndaj komunës, në tatim në 

pronë komunës i kanë borxh 746,000€,  taksa komunale në biznes 240,000€, renta 84,000€, 

qiraja 31,000€, leje ndërtimi 60,000€, gjithsej 1,160,000€ borxhi total,  ndërsa obligimet për vitin 

2017 janë të paraqitura në tabelën e fundit, kaq kisha nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Isa Fejzullahi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, nga Gjykata i kemi humbur 

600,000.00€, dikush duhet të jep pëgjegjësi për këtë. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, në faqe 11, tabela nr. 6 të 

gjithë këto projekte janë të cekura  se janë realizuar 100% e që ne realitet nuk janë realizuar, 

vetëm janë destinuar mjetet, arsyetimi në faqen 12 nuk përputhen të dhënat me tabele, 

mospërputhje e projektit asfaltimi i rrugës Abri – Murgë, pastaj vendosja e dy ashensorve, 

hartimi i projekteve teknike, d,m,th nuk përputhen këto të dhëna, pastaj hapja e pusit 5,000€, pse 

gjithë kjo vlerë kaq e lartë, ku dihet se metra kushton 45 €. 

Mehmet Berisha – Këtu po shihen projektet e realizuar, kemi qenë të obliguar ti paraqesim në 

tabele, janë mjete të zotuara, të hapja e pusit janë mjete të planifikuara, të ridestinimi i mjeteve 

ligji e lejon. 

Berat Dajaku – Drejtor unë ju falënderoj  për menaxhim të mirë, desha të ndërlidhem te tabela 

nr 6,  ndërtimi i Shkollës në Makermal 62,000.00€, me sa e di unë nuk është nderuar, të sqarohet 

kjo çështje. 

Bekim Latifi – Ato mjete janë  ndarë për vitin 2017, për fillimin e shkollës, ndërsa për vitin 

2018,janë planifikuar 200,000.00€, për aq sa është punuar janë ndarë mjetet. 



Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, desha vetëm një vërejtje gjeneralë, me sa e vërejta unë 

452,000.00€ Komuna e jonë i ka humbur në konteste gjyqësore, pastaj shihet një shumë shumë e 

madhe për hapje të pusit në QKMF, pastaj dreka e darka zyrtare shuma prej 30,000.00€, dallimi 

ndërmjet planifikimit dhe realizimit shumë i madh, shihet kjartë një keq menaxhim total. 

Hysni Mehani -  Faleminderit kryesuese, përshëndetje për të gjithë, se pari desha të ju njoftoj, se 

ne si vetëvendosje kemi marr vendim që këtë raport ta dorëzojmë në prokurori për shkeljet e 

keqpërdorimet, kisha kërkuar që ky raport të shtyhet për seancën e radhës të analizohet më mirë, 

shihet buxheti i planifikuar me atë të realizuar, buxheti i planifikuar është 1,120,000.00€, ndërsa 

i realizuar është 1,114.000.00€, shihet dreka zyrtare janë shpenzuar 29,000.00€, ndërsa të 

mirëmbajtja e shkollave 38,000.00€ e për vitin është 26,000.00€, tanë të shpenzimet për derivate 

të automjeteve shihet se si PDK, e ka keqpërdor buxhetin për fushat politike, prej 71,000.000€ në  

92,000.00€, mandej shpenzimet për qymyre në vitin 2016 është një shumë prej 9,426.46€, ndërsa 

në vitin 2017 është 41,039,72€, ngitje e lartë pse kjo ngritje, pastaj naftë për ngrohje në vitin 

2016, është 41,000.00€, ndërsa në vitin 2017 është 73,000.00€, super rritje, pse kjo rritje, po 

shihet se shpenzimet e fushatës PDK i ka kryer shpenzimet me buxhet të Komunës, në komitet 

për politik dhe financa  i kamë dhënë vërejtjet tek projektet kapitale, që janë cekë se janë 

realizuar qind për qind, % e në realitet nuk janë realizuar, është në përgjegjësi të Kuvendit  

shqyrtimin e raporteve financiare, politikave fiskale, miratimin rialokimin e buxhetit, që kryetari 

pa miratim nga Kuvendit nuk ka të drejt në rialokim të buxhetit, këtu shihet 17 projekte janë bërë 

barjtje të mjeteve pa miratim të Kuvendit, prapë po e përsëriti që këtë raport kisha propozuar ta 

shtyejmë për mbledhjen e ardhshme, në mënyrë që të analizohet me mirë. 

Musaj Hajdari – Përshëndetje edhe njëherë, kishe qenë mirë me sqaruar drejtori se ky buxhet 

është buxhet i pagesave, dhe asnjëherë ky buxhet nuk është përdorur për fushat të PDK-së, por 

është përdorur për nevoja të qytetarëve. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, fillimisht ne si PDK, kemi kërkuar që ky raport të 

shtyhet dhe të sqarohet më mirë, të shqyrtohet më mirë, po ju njoftoj se ishe Nënkryetari  Fadil 

Nura ka shpreh gadishmeri të vijë e ta sqaroj këtë raport,  u përmend një vizitë në Durrës  nuk 

është e vërtetet mirëpo bëni kallzim penal, nëse keni argumente, bëhuni më konkret jo vetëm 

fjalë,  grandi i përgjithshëm është realizuar 98,80%, në krahasim me Komunat është përqindje e 

lartë, ashtu edhe përqindja e të hyrave vetanake është e kënaqshme, nëse bëjmë krahasime ndër 

vite realizimi është gati qind për qind, tek mirëmbajtja e automjeteve vazhdimisht kemi pasur 

vërejtje, prapë është një shumë e lartë, tek shpenzimet nga Gjykata, shpenzimet tek pagat 

jubilare, shpenzimet të larta. 

Pajazit Isufi – Me vjen keq prej Alberit, se është shumë vështirë të arsyetohet në keq menaxhim, 

po shihet si është punu e çka është punuar,  p,sh, rruga në Kopiliq pas 6 dite është dashtë të 

intervenohet prapë në të, ashtu edhe në ujësjellësin në Polac total jo funksional. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, shqetësimi imë është të ato projekte ku është 

planifikuar shumë, nuk domethënë të shpenzohen krejt ato mjete te planifikuara sepse shuma të 

larta. 

Mehmet Berisha – Tek shumat e planifikuara të mjeteve, nuk do të thotë së të gjitha janë 

shpenzuara, por ju siguroj se në këtë raport janë të barazuara cent um cenc, kërkoj që ta aprovoni 

të kalon për në Ministri. 

Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari – Drejtor kisha kërkuar që të na sqaroni, qit rialokimin 

që i kemi pshtuar pa na i marr Qeveria. 



Mehmet Berisha – Faleminderit Kryetar, e ceka se të gjitha Organizatat buxhetore veprojnë 

njëjtë në kësi rastesh, pasi që ligji e lejon përkatësisht neni 30, i ligjit për financa publike,  po të 

mos kishim vepruar kështu do i kishim humbur 258,000.00€, ju siguroj se kemi vepruar drejt. 

Hysni Mehani – Fillimisht me Albertin, ne këtë raport kemi me dorëzuar për në prokurori, tjetër 

ne kemi kërkuar qasje në dokumente zyrtare e që nuk na është lejuar, në komitet nuk e kemi 

pasur këtë tabelën e bartjes të projekteve, e që e kemi kërkuar e ka hyrë tash në material,  kur po 

thoni se i kemi pshtuar mjetet mjetet pa na i marr Qeveria, ne në realitet i kemi mashtruar disa 

banor të komunës sonë e që nuk ja kemi realizuar, tek  neni 30 paragrafi 5 thotë se Kryetari nuk 

ka drejt rialokimi pa e miratuar Kuvendi,  e këtu shihet se janë rialokuar 17 projekte pa marrur 

lejen nga Kuvendi,  këtu neve na u duhet ta dimë si janë ridestinuar këto projekte, prapë po 

kërkoj që të shtyhet për seancën e radhës. 

Albert Rexhepi  - Hysi ne po kërkojmë të sqarohet më mirë, e permene borxhin është 

1,000,000.00€ jo 1000, për zotri Isufi pak flet për raportin më shumë fjalë jashtë raportit. 

Pajazit Isufi – Me sa kamë informata ti dhe Berati ne mandatin e kaluar për raporte financiare 

nuk keni diskutuar kurrë, kisha kërkuar nga Kryesuasja ta kaloj në votim. 

Beqir Veliu – Faleminderit Kryesuese, desha të pyes se a ka Komuna jonë ndonjë plan konkret 

për inkasimin e të hyrave nga tatimi në pronë dhe nga qiraja. 

Mehmet Berisha – Po kemi plan konkret, do fillojmë fushata vedijesuese për qytetaret mbi 

rendësin e pagesës së tatimit në pronë. 

Berat Dajaku – Po i përgjigjem Pajazit Isufit, sa i përket diskutimeve tona ne mandatin e kaluar, 

le ti shikon procesverbalet. 

Malsor Bejta – I përmenden parafolësit e mi, shumë gjana, siç po shihet problemi kryesor 

qëndron  tek realizimi i projekteve dhe mirëmbajtja e projekteve,  është e quditshme tek 

mirëmbajtja e shkollave për vitin 2017 është zero, pastaj shihet realizimi 1000% e në realitet 

projektet nuk janë realizuar, pastaj humbje të tmerrshme nga Gjykata. 

Hysni Mehani – Dua të kërkoj nga Kryetari  që të mos kaloj këtë raport, për shkake së merr 

përgjegjësi për punët që nuk i ka kryer, kërkoj prapë që të shtyhet. 

Musaj Hajdari – Përshëndetje unë mendoj se ne si Kuvend, duhet të merremi më shumë më të 

ardhmen se me të shkuarën, Drejtori mjaftë mirë i sqaroj. 

Mehmet Berisha – Po e potencoj prapë se raporti është mjaftë profesional, dhe i bazuar në 

centa, thjeshtë është barazim ne centa i gjendjes reale. 

Kryetari, Bekim Jashari – Sa i përket 129,325,31€ Drejtori i  sqaroj, unë nuk po ju them as ta 

votoni as ta mos votoni, ju vendosni. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, mendoj se sqarimet janë të mjaftueshme, shihet se është një 

raport profesional, ka hapësirë për kritika, diku janë shpenzime me të larta diku me të ulëta, unë 

propozoj që të votohet ky raport kështu siç është me te metat që i ka, desha të pyes për projektin 

e kanalizimit për bashkësinë lokale të Çirezit. 

Kryetari, Bekim Jashari – Do fillojnë me realizimin e projekteve atu ku janë të arsyeshme. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk ka shkojmë me votim, konstatojmë se me 22 vota 

për, asnjë kundër, asnjë abstenim  përkrahet raporti financiar janar – dhjetor 2017, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0015422/18, i datës 13.03.2018, për dhënien në 

shfrytëzim afatshkurtër 1 ( një) vit personave fizik/ juridik, lokalin pronë Komunale që 

gjendet në objektin e Komunës së Skenderajt, me destinim bife –restorant,( raporton 

Drejtoresha znj. Sandra Fazliu); 



Sandra Fazliu -  Përshëndetje për të gjithë,  propozim – vendimi për dhënien ne shfrytëzim të 

lokalit afarist byfes, pronë e Komunës është shqyrtuar në komitet për politik dhe financa  dhe 

është rekomanduar për në Kuvend, në bazë të nenit 7 paragrafi 1 i ligjit për dhënien në 

shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të Komunës, i propozojmë këtij komiteti që ta 

jep pëlqimin për Kuvend miratimin e propozimit për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 vjet, të 

lokalit byfes që është pronë e komunës që gjendet në objektin e komunës, me sipërfaqe 85 m2 e 

32 cm, qëllimi i këtij propozimi është inkasomi i të hyrave nga qiraja për Komunën, e që mbas 

vendimit të Kuvendit ankandin publik e procedura tjera do ti zhvilloj komisioni vlerësues për 

dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme, që do punojnë me ligj dhe akte nënligjore. 

Kryesuesja – Faleminderit, e hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Besarta Meha – Faleminderit kryesuese, pse është sjellë në kuvend, thuhet se kryetari 

nënshkruan kontratën finale. 

Sandra Fazliu – Sa i përket pyetjes kështu ligji përcakton që duhet të kalojë në Kuvend, e pastaj 

për dhënien ne shfrytëzim afatshkurtër kontratën finale e nënshkruan Kryetari. 

Kryetari i Komunës, Bekim Jashari – Ne kemi propozuar që ta jepim në shfrytëzim 

afatshkurtër, 1 vit për shkake së është duke i punuar ligji i ri, e do të jetë në favor të Komunës. 

Berat Dajaku – E përgëzoj Kryetarin që për shkake të transparencës, që e ka sjell këtë propozim 

vendim në Kuvend. 

Kryesuesja – Shkojmë me votim të këtij propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim të byfes, 

konstatojmë se me 25 për, asnjë kudër, asnjë abstenim, miratohet propozim – vendim për 

dhënien  në shfrytëzim afatshkurtër byfen e  Komunës, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0015380/18, i datës 13.03.2018, për ngritjen e planit të te 

hyrave vetanake 2017, dhe bartja e të hyrave vetanake 2016 dhe 2017 të pa shpenzuara, 

për shpenzim për vitin 2018, ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha -  Faleminderit Kryesuese, në bazë të nenit 17 shkronja a) dhe nenit 58 

shkronja h), ndërlidhur me nenin 62.3 të ligjit për vetëqeverisje lokale, kryetari i komunës së 

Skenderajt sjell, këtë propozim për ngritjen e planit të të hyrave vetanake të vitit 2017, si dhe 

bartjen e të hyrave vetanake . 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, te propozimi për ngritjen e planit të të hyrave vetanake 

2017 dhe bartja e te hyrave vetanake 2016 dhe 2017, të pa shpenzuara për shpenzim per vitin 

2018, vlerën 80,496,65€ si mendoni me arrit a keni ndonjë plan. 

Mehmet Berisha – shuma prej 80,496,65€  kërkojmë që të aprovohet si ngritje, kjo është 

diferencë ndërmjet  planifikimit dhe realizimit. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 24 vota për asnjë kundër, asnjë 

abstenim miratohet propozimi për ngritje të planit të te hyrave vetanake, dhe bartjen e te hyrave, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 367/18, i datës 13.03.2018, për ndarjen e subvencioneve të DKA-së 

për vitin 2018, të lejohen për shfrytëzim, me destinacion si në material,( raporton Drejtori, 

z. Bekim Latifi) 

Bekim Latifi - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, ne për çdo vite 

ndajmë mjete për nxënësit që udhëtojmë mbi 5 kilometra për në shkollë, si dhe për ata me kushte 

të dobëta ekonomike, kërkoj që ta miratoni, edhe pse jemi mbrapa me kohe. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Isa Fejzullahu – Kërkoj që edhe 20 në fshatin Kotorr, që kanë mbi 5 km shkollën larg të 

përfshihen në këto subvencione.  



Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, kisha kërkuar nga Drejtori që në këtë listë për 

subvencione të përfshini një djalë nga fshati Burojë, nxënës  me kushte shumë të dobëta 

ekonomike, që jetojnë me 75€ social, që Babë e Nënë i ka të pa aftë për punë, e që në Turiqevc 

vijon mësimet, kërkoj nëse ka mundësi ligjore të përfshihet. 

Bekim Latifi – Këto mjete janë të përcaktuar saktë për numër të nxënësve, mundësit janë të 

vogla, e buxheti i vogël, do shikojmë nëse na u ofrohen ndonjë donator. 

Albert Rexhepi – viteve të kaluara, janë ndarë më herët këto mjete, e që rregullorja është 

munden me u nda pa kaluar në Kuvend. 

Berat Dajaku – desha të njoftoj drejtorin, se a ka mundësi edhe për një student Naim Çitaku, që 

do magjistrin në Gjermani, a është ndonjë mundësi. 

Bekim Latifi – Mundesit janë kaq, vetëm nëse paraqitet ndonjë donator. 

Kryesuesja – Shkojmë ne votim, Konstatojmë se me 24 për, 1 abstenim, asnjë kundër miratohet  

Propozim – Vendim nr. 367/18, i datës 13.03.2018, për ndarjen e subvencioneve të DKA-së për 

vitin 2018, të lejohen për shfrytëzim, me destinacion si në material, vazhdojmë me pikën e 

radhës, 

Plani i punës së Kuvendit të Komunës së Skenderajt për vitin 2018,( raporton Kryesuesja e 

Kuvendit znj. Fatbardha Haliti) 

Kryesuesja - Po e prezantoj në pika të shkurtër planin e punës së kuvendit për vitin 2018, është 

plan vjetor, që e kemi obligim ligjor ta hartojmë, që paraqet punën dhe aktivitetet e Kuvendit për 

periudhën 1 vjeqare, në këtë plan janë paraparë 11 mbledhje, muajin gusht e kemi muaj të 

pushimeve. 

Pasi që nuk ka për të diskutuar, shkojmë me votim, konstatojmë se me 24 për, asnjë kundër, 

asnjë abstenim, miratohet plani i punës së Kuvendit për vitin 2018, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

Informatë për rrugën me katër korsi, Skenderaj – Drenas – Komoran, ( pikë shtesë e 

propozuar nga anëtari i Kuvendit Malsor Bejta) 

Malsor Bejta -  Faleminderit Kryesuese, sontazhi që kemi bërë ne është 87% e qytetarëve është 

që traseja ti bije  Skenderaj – Kroi i mbretit, është në interes të qytetarëve sepse shkurtohen 

kilometrat për në Prishtinë,  e që kemi një numër të madh të studentave, punëtorëve që çdo ditë 

shkojnë për në Prishtinë, gje që do i shkurton kilometrat për në Prishtinë, e para do dite Kryetari 

ka nënshkruar në  kërkesë që rruga të kalojë për në Komoran, e që është thirrur në interesë të 

banorëve të Skenderajt, unë pyesë se ne qfarë kërkesë është thirre cilve banorë, është një kërkesë 

e nënshkruar nga nënkryetari i mëhershëm Fadil Nura e datës 20.02.2017, e që kërkesa e 

Kryetarit aktual nuk ndryshon më të mëhershëm asë edhe në pika, shihet se edhe ne datë e ka 

bërë të njëjtën datë 20.02.2017, po shihet se Kryetari po mundohet ta ruaj jaranin me Ramiz 

Lladrovcin në korriz të banorëve të Skenderajt. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Atëherë po mundohemi të ju informoj për qështjen e 

trasesë, Klinë e Eperme Komoran,  Kryetari i Komunës së Drenasit në bashkëpunim me ekipen e 

tij, gjatë konsulltave që i kanë bërë me Ministrin e Infrastruktures, vlera investuese është me e 

ulet nëpër rrugën aktuale, e që ishte e shpronësuar ne vitet e 80 e që Qeveria nuk i bije të 

shpronësoj prona private, ndërsa në rrugën për tek korni i mbretit e kanë analizuar se do ju 

kushtonte shpenzime të mëdha ne krahasim me këta aktuale,  rruga për tek kroni i mbretit më pak 

i lidh fshatrat, më shumë i lidh disa gurëthyese që janë në atë zonë, kaq ishte u mundova në pika 

të shkurtëra të ju informoj. 

Malsor Bejta – E para nuk është argument me thanë gjithë i kemi ra andej, e te vazhdojmë prapë 

asaj rruge, po shihet se interesimi për qytetarët e Skenderajt,  për vlerën e projektit nuk keni vlera 



se sa kushtojnë,  thoni se vetëm është vlerë e lartë për tek kroni i mbretit, Kryetar duhet ti shikoni 

interesin e 52 Fshatrave të Komunës sonë. 

Musaj Hajdari – Banoret e Skenderajt, kanë nevoj të lidhen edhe me rrugën që lidh me 

Gjakoven, Prizerenin, zhvillimi ekonomik nuk është vetëm ka Prishtina.  

Pajazit Isufi – Po pajtohem me mendimin e Malsorit, mirëpo duhet të shikohen edhe interesat e 

banorëve të Drenasit, jo vetëm të Skenderajt. 

Albert Rexhepi – Mendoj se nuk duhet të shikohet vetëm një faktor, qytetaret apo bizneset, këtu 

kërkohet bashkëpunim më i mirë, e të vleroset më mirë, kisha kërku që të shtyhet për seancën e 

radhës të përgatitet si informatë më mirë. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, nuk ka nevoj të tensionohet debati, na po diskutojmë 

për një çështje që është në interesë të banorve tonë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Vetëm edhe një sqarim këtu, është qështje që nuk 

mundemi të përzihemi fort, realisht në një Komunë tjetër, ashtu si nuk do mundet neve të na u 

përzihet përshembull Komuna e Mitrovicës apo ndonjë Komunë tjetër, kështu që është në 

kompetenc të Komunës së Drenasit të vendos për këtë. 

Malsor Bejta – Prapë po e përsërisë, duhet ti shikojmë interesat e banorëve të Skenderajt, e jo 

mu mundu me ruajte jaranin me Lladrovcin. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka për diskutuar tjerë, e konsideroj të mbyllur këtë seancë, kaloni mirë 

deri në takimin e radhës. 

 

 

 

                                                                         

 

Procesmbajtësi;                                                                               Kryesuesja e KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                    Fatbardha Haliti 

______________                                                                                    _____________ 

  

 

 

 


