
 

  

 

 

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: 30.04.2018. 

 

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 

30.04.2018, me fillim në ora 13:00 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. Shqyrtimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara; 

4. Raporti financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – Mars 2018, nr. 02-052/02-

0022057/18, i datës 12.04.2018, ( raporton Drejtor, Mehmet Berisha); 

5.Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve 

financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve, nga zyra e Kryetarit, për 

Familjen e Shaban, Hamëz dhe Adem Jashari,( raporton Drejtori, Mehmet Berisha); 

6. Propozim – Vendim  nr. 02-464/02-0021864, i datës 12.04.2018, për dhënien në shfrytëzim 

afatshkurtër 1 vit, personave fizik/ juridik, lokalet pronë Komunale nën tribunat e Stadiumit të 

Futbollit “ Bajram Aliu” në  Skenderaj ( raporton Drejtoresha, Sandra Fazliu); 

7. Propozim – Vendim nr. 02-021/01-0022008, i datës 14.04.2018, për formimin e komisionit 

për emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike brenda territorit 

administrativ të Komunës së Skenderajt ( raporton, Kryesuesja e Kuvendit Fatbardha Haliti) 

8. Informatë për gjendjen sociale në Komunën e Skenderajt, nr. 08-550/01-0022048/18 i datës 

12.04.2018,( raporton Drejtori, Osman Veliu); 

9. Propozim – Vendim nr. 06-350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për inicimin e hartimit të 

planit rregullues të hollësishëm për hapësirën e planifikuar për parkun e biznesit,( raporton 

Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

10. Pyetjet e Këshilltareve nën pikën të ndryshme; 



11. Plani i punës për vitin 2018, i komitetit konsultativë për Arsim, Kulturë, Fe, Rini e Sport,( 

raporton kryesuesi i komitetit, Ragip Çollaku ); 

12. Propozim nr.01-020/01-0024599/18, i datës 26.04.2018, për plotësimin dhe ndyshimin e 

vendimit të kk-së për formimin e komitetit për komunitete, ( pikë shtesë, raporton Kryesuesja e 

Kuvendit, znj. Fatbardha Haliti); 

13. Rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim,( pikë shtesë, raporton Kryesuesi i 

komitetit z. Berat Dajaku). 

 

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

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

mediave, dhe ju të gjithë të pranishmit, me rastin e 19 vjetorit të rënies heroike të Komandantit 

legjendar Ilaz Kodra, 40 Dëshmorëve, dhe 275 martirëve, për të nderuar veprën sublime të te 

gjithë Dëshmorëve, ju ftoj një minutë  heshtje, LAVDI. 

Të pranishëm në sallë janë 29 anëtare të Kuvendit, kërkim falje për mungesë ka marr Albert 

Rexhepi për shkaqe shëndetësore, si dhe Lavdije Geci që ka raste vdekje, para miratimit të rëndit 

të ditës, kemi një pikë shtesë, propozim nga komiteti për komunitete për zëvendësimin e anëtarit 

nga komuniteti Ashkali Lavdim Muharremi, me Miftar Salihu nga i njëjti komunitet, e hap 

diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, konstatojmë se me 29  vota për, asnjë kundës, asnjë 

abstenim miratohet kjo pikë që të hynë në këtë rënd dite, si dhe kem një pikë shtesë nga komiteti 

për mbrojtje dhe shpëtim pasi që e kanë me urgjencë, ftoj kryesuesin e këtij komiteti të na 

raporton. 

Berat Dajaku -  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, si dhe ju 

gjithë të pranishmit, po e prezantoj në pikë të shkurtra këto  rekomandime të dalura nga mbledhja 

e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, ne mbledhjen e mbajtur me datën 25.04.2018, kemi 

nxjerrur disa rekomandime e që Ministria e planifikimit hapësinor ka kërkuar të ua përcjellim 

disa projekte,   për mirëmbajtjen e lumenjve , e që ne si komitet i kemi nxjerr disa rekomandime  

lidhur me këto projekte, kërkoj nga ju që ta votoni këtë pikë të hynë si pikë shtesë në këtë rënd 

dite pasi që janë urgjente këto projekte të hartohen nga drejtorit përkatëse e të dorëzohen 

Ministrisë së planifikimit hapësinor, ne si komitet kemi dalë në tëren e kemi parë nga afër 

gjendjen e lumit Klina. 

Kryesuesja – E hap diskutimin, pasi që nuk ka të interesuar për diskutim, shkojmë ne votim, që 

të hynë në rënd dite këto rekomandime nga komiteti për mbrojtje dhe shpëtim, konstatojmë se 

me 29 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet që të hynë në rënd dite rekomandimet e 

komitetit për mbrojtje dhe shpëtim. Vazhdojm me pikën e radhës   

Miratimi i rëndit të ditës – Konstatojmë se me 29 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 

miratohet rendi i ditës me dy pika shtesë, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbaleve  nga mbledhjet e kaluara –  

Malsor Bejta – Përshëndetje  për të gjithë, i kemi pasur disa polemika rreth procesverbaleve nga 

mbledhjet e kaluara, por prapë po  na u përsëriten të njëjtat probleme, u sqaruam edhe me Jetonin 

e që ma sqaroj së është shpenzuar diktafoni e që nuk kemi mundur ti ndegjojmë diskutimet, 

mirëpo është një problem tjetër që ka ndodhur në mesë të mbledhjes, kur Donika Rushiti thotë 

përshëndetje për të gjithë po e potencoj se mbetem  ne iniciativën 41000, a në fillim  ka thenë 

nëse është e nevojshme heku dorë nga iniciativa qytetare 41000, e që nuk është përfshi në 

procesverbal, dhe në fund të debatit që kamë pas me Kryetarin, mungon pjesa kur kam repliku 

me Kryetarin, kur Kryetari i thotë dy të pa vërteta, thotë se e kemi dhen një pëlqim për trasen 

Skenderaj – Morinë – Drenas – Kori i mbretit, a në fakte ka bërë kërkesë, a thotë se nuk është në 



kompetencë të Komunës së Skenderajt, a kjo kërkesë që e ka bërë e dëshmon që është 

kompetencë e dy Komunave, sepse nuk është vetëm rrugë e Drenasit apo veç rrugë e Skenderajt, 

dhe nuk është pëlqim, këtu janë dy të pa vërteta që janë thenë e nuk janë në procesverbal, ju 

faleminderit. 

Donika Rushiti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, Malsor i kemi lodh të 

gjithë këtu me çështjen tonë, është mirë të merremi veshë unë e ti, sa i për ketë mesazheve janë 

çështje të mia që nuk duhet të përzihej askush, është mirë ta bëjmë një foto për facebook, e të 

ndalen këto çështje, sa i përket komitetit për politik dhe financa, do vazhdojë të jem pjesë e 

komitetit për politik dhe financa. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, nuk është problemi se unë po dua me debatuar këtu me 

Doniken,  problemi është se nuk është përfshirë në procesverbal ajo pjesa ku Donika thotë, nëse 

është e rëndësishme për ty unë hekëm, por mos ta ka thy pasin e kompjuterit ndokush Jeton e ti 

ka editu sendet. 

Isa Fejzullahu – Përshëndetje për të gjithë, është një gabim, mundet me qenë gabim teknik, kur 

kam kërkuar që tu paguhet udhëtimi nxënësve të Kuçices, është gabuar është shkruar kotorr. 

Kryesuesja – Po ju sqaroj, se seanca ka zgjatur shumë, e nuk është e mundur të përfshihen në 

detaje gjanat në procesverbal, ky është një ekstrakt që hyjnë diskutimet në pika të shkurtëra, nëse 

ju intereson ma gjerësisht, inqizimet janë të Sekretari mund ti merrni. 

Sekretaria e Kuvendit – Pas vërejtjeve të dhëna në seancën e datës 30.04.2018, lidhur me 

procesverbalin, ne si sekretari e kuvendit nuk i kontestojmë vërejtjet  e juaja, por për shkake të 

seancave që po zgjatin jashtëzakonisht shumë, nuk po është e mundur të përfshijmë në detaje 

diskutimet, por po mundohemi thelbin e diskutimeve ti përfshijmë në procesverbal, e duhet të na 

kuptoni, ju faleminderit. 

Kryesuesja -  Atëherë shkojmë ne votim të procesverbalit të mbledhjes së kaluar, konstatojmë se 

me 26 vota për, 3 kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet procesverbali i datës, 30.03.2018, 

vazhdojmë me shqyrtimin e procesverbalit të seancës së jashtëzakonshme të datës 08.03.2018, e 

hap diskutimin, nëse ka ndonjë vërejtje urdhëroni, pasi që nuk ka për diskutim, shkojmë me 

votim, konstatojmë se me 29 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet procesverbali i 

seancës së jashtëzakonshme, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Raporti financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – Mars 2018, nr. 02-052/02-

0022057/18, i datës 12.04.2018, ( raporton Drejtor, Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, ju koleg 

Drejtor, Anëtarë të Kuvendit, përfaqësues të Ministrisë, OSBE-së, KFOR-it, shoqërisë civile, dhe 

ju të gjithë të pranishmit, po ja u dha disa sqarime në mënyrë që të i kuptoni sa ma lehtë këtë 

raport, ky raport tre mujor është raport i rregullte tre mujor i bazuar në ligjin për financa, ky 

raport bazohet në bazë të keshit, pagesave që janë ekzekutuar, në faqe 3 shihni të hyrat dhe 

shpenzimet nëpër kategori, shihet buxheti fillestar 12,889,238€ ,paga dhe shtesa 7,672,685€, 

mallra dhe shërbime 1,297,785€, komunali 200,440€, subvencione 180,642€, shpenzime kapitale 

3,555,716€, pastaj në faqe 4 shihni raportin e ekzekutimit të buxhetit, burimet, që është i 

përcaktuar në kolona, grandi i përgjithshëm, të hyrat vetanake aktuale, të hyrat e bartura, 

huamarrja e jashtme, tani buxheti është 12,962,567.00€,  në faqe 5 i shihni shumën 170,034,57€, 

që është aprovuar në seancën e kaluar, faqe 6  janë burimet e financimit ka rrjedhin këto para, 

pastaj faqe 7 të hyrat vetanake, që është një sinjal i mirë që është tejkaluar planifikimi për këtë 3 

mujor, faqe 8 të hyrat vetanake nëpër drejtori që janë të cekura secila drejtori të hyrat vetanake 

për secilën, faqe 9 shpenzimet e buxhetit, faqe 11 lista e projekteve që do realizohen, faqe 13 



shpenzimet sipas programeve, kjo ishte ne pika të shkurtra, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, sot është 30 prilli për mua 

është ditë e rënd për shkake se këtë ditë është vrarë Mësuesi imë Nystret Haliti, është vrarë edhe 

nipi dhe shoku i klasës Isa Fetahu , është vrarë Luli dhe Afrimi edhe shumë shokë të gjeneratës 

së Mesme e që kujtimet për të nuk ndryshohen kurrë, e që nuk do duhet të caktohet seanca për 

këtë datë, me që është caktuar po vazhdojmë, sa i përket këtij raportit, e kemi thënë se raportin 

financiar janar – dhjetor 2017 e kemi dorëzuar në prokurori e që ende nuk kemi marrur 

përgjigjeje, e që edhe ky raport do duhet të i bashkëngjitet ati kallëzimi penal,  drejtori po 

mundohet të na sqaroj mirë, mirëpo gjithçka po shihet në të, shihet  ka ngritje te mallra dhe 

shërbime 41%  e rënie të subvencionet, shihet keq qeverisja, e këtu po pësojnë qytetarët më si 

shumti, e që nuk ia vlen të diskutohet fare për këtë raport,  po e potencoj se ne do votojmë 

kundër, në faqe 14 është fshi kolona  e fundit, ndoshta është gabim teknik mirëpo në tabele nuk 

shihet ajo kolon. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, kisha dashtë mu ndal tek tabela nr 7, shpenzimet ne 

programe buxhetore, përshembull të drejtoria e kulturës, i kemi subvencione 850.00€,  ndërsa 

3.000€ janë ndarë për klubin e volejbollit Drenica, pse nuk janë përfshi këtu, si dhe desha ta 

pyesë Kryetarin a është i njoftuar për këtë çështje, që është konflikt interesi, faleminderit. 

Mehmet Berisha – Është e vërtet se janë 41% mallra dhe shërbime, sepse janë paguar borxhe të 

kaluara, ne tabelën nr 4 janë të gjitha sqarimet, te tabela nr 7. Te burimet e fondeve, 10 paraqet 

grandet qeveritare, 21, të hyrat vetanake, 22 të hyrat vetanake të bartura, të kulturë rini e sport 

janë paguar 850 euro subvencione nga grandi qeveritar, si dhe 20,061.00€ janë paguar nga të 

hyrat vetanake. 

Malsor Bejta – Këtu po thotë shpenzet e programeve buxhetore, edhe grandeve une nuk jam të e 

pa, ndoshta nuk është e specifikune,  

Mehmet Berisha- Unë e shpjegova se 10 paraqet grandet qeveritare, e kolona 21 të hyrat 

vetanake. 

Berat Dajaku – Përshëndetje Drejtor, faqe nr 7 të hyrat vetanake komunale, numri rendor 20, 

qiraja nga objektet publike, janë të planifikuar 7,900€  e të realizune 2,450€ në vitin 2018, kurse 

në faqen numër 8 të rubrika kultura rinia e sporti, te qiraja nga objektet publike, janë planifikuar 

750€ e realizimi zerro, a nuk keni mundur me mbledh të hyra apo ku është problemi, si dhe 

desha të pyesë se a ka inkasim nga autolarjet dhe nga seperacionet e zallit në komunën tonë. 

Mehmet Berisha – Të qiraja nga objektet publike, janë objekte që menaxhohen nga drejtoria e 

kadastrit dhe pronës, e që shihet një realizim i mirë, ndërsa tek lokalet që menaxhohen nga 

drejtoria e kulturës, tash atu nuk ka shfrytëzues të atyre lokaleve prandaj nuk ka as inkasim të 

qirasë, ndërsa të pyetja tjetër, sa i përket autolarjeve edhe seperacioneve të zallit nuk janë të 

ngarkuara me taksë. 

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për ju Kryetar, Nënkryetar, përfaqësues të 

KFOR-it, OSBES-së, dhe ju të gjithë të pranishmit, nuk pata dëshirë të diskutoj, mbasi veç 

diskutuan parafolësit e mi i diskutuan po thuajse të gjitha, ky raport paraqet pasqyrën e 

shpenzimeve për këtë 3 mujor, dhe një pjesë tjetër janë pagesa të borxhit të vitin 2017, e që një 

pjesë e pagesave është dashure të paguhen në vitin 2017, p,sh. Për qymyre 39,625.97€, drejtori i 

arsimit mund të na sqaroj, pse nuk janë paguar në vitin 2017, pastaj të drekat zyrtare me sa e di 

unë janë mbetur borxh diku afërsisht 700€, ndërsa këtu figuron një shifër krejt tjetër, nuk 

përputhet, pastaj 14,118€, janë për mirëmbajtje të automjeteve të gjitha të bartura, kështu që 



shihen shifra shumë të larta, është mirë me na i sqaruar drejtori,  pse kanë mbete këto borxhe, me 

na i sqaruar borxhet e bartura. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, e vërtetë se janë borxhe shumë të mëdha, e që 

borxhe zero nuk ka, mirëpo 1,170.000€ janë shumë, ne këtë tre mujor kemi paguar, e që prapë 

kemi ne muajt në vazhdime me paguar, 250,000.00€ janë borxhe në mallra dhe shërbime, dhe po 

ju siguroj se këto ne tabela janë 100%  të sigurta, edhe ne kishim pas dëshirë mos të kemi 

borxhe,  të riparimi i automjeteve janë paguar 14,000.00€,  të drekat zyrtare janë shpenzuar 350€. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk ka, atëherë shkojmë ne votim të këtij raporti, 

konstatojmë se me 26 vota për, 3 kundër, dhe asnjë abstenim, përkrahet raporti financiar janar-

mars 2018, vazhdojmë me pikën e radhës.  

Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve 

financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve, nga zyra e Kryetarit, 

për Familjen e Shaban, Hamëz dhe Adem Jashari,( raporton Drejtori, Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, para vetës keni propozim- vendimin mbi lejimin e 

mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve nga zyra e Kryetarit për familjen e 

Shaban Hamëz dhe Adem Jashari, për shpenzimet e pritjes së vizitorëve, që vazhdimisht ja u 

kemi nda ato mjete, ne mungesë të ndonjë vendimi të Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2003 ua 

ndajmë këtë shumë, edhe pse është një shumë e ulet ne krahasim me kontributin që ka dhënë kjo 

familje për lirinë e Kosovës, ju propozoj që ta miratoni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës. 

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, po ndërlidhem tek propozimi, ne më herët para disa 

vitesh kemi nxjerrë një vendim që ka qenë i përhershëm deri ne nxjerrjen e ndonjë vendimi të ri, 

e që Kryetari e ka zbatuar atë vendim mbi ndarjen e mjeteve për Familjen Jashari, ndoshta nuk 

do ishte e nevojshme të nxjerrim vendim të ri, vetëm nëse ka ndonjë ndryshim ne legjislacion e 

kërkon harmonizim. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese,  Nëse është ndonjë vendim i mëhershëm, me sa e di 

unë njëherë duhet të shfuqizohet aj vendim e të nxjerrim vendim të ri, edhe nëse kish pas 

mundësi të rritet kjo shumë, nëse ka mundësi. 

Mehmet Berisha – Rregullorja për subvencione përcakton se Kryetari i lejohet të nxjerr vendim 

deri ne vlerën 2500€ , dhe shuma që i ndahet është 8400€,  e vërtetë se shuma është e vogël, por 

nëse propozoni ju, unë e mbuloj me mjete financiare. 

Ismet Salihu – Pajtohem drejtor se mbi 2500 nuk lejohet Kryetari të nxjerr vendim, desha të 

pyesë pse janë 8,000€  e diqka, sa muj janë pa paguar  edhe pse nuk janë paguar deri me tash,na 

e arsyeton. 

Mehmet Berisha – Mjetet do të paguhen retroaktive nga 01 deri me 31.12. 2018, e që 12x700 = 

8400€. 

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin dhe ju të gjithë 

të pranishmit,  unë kisha propozuare që kjo shumë të rritet  900€ ose 1000€. 

Musa Fazliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, Drejtor dhe ju 

të gjithë të pranishmit, propozoj që kjo shumë të rritet për 900€, duke e ditur kontributin e 

Familjes Jashari për lirinë që ne sot po e gëzojmë. 

Agron Kajtazi -  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin dhe ju të 

gjithë të pranishmit, mbasi drejtori u zutua se do i mbulon financiarisht, propozoj që kjo shumë 

të rritet 900€. 



Hysni Mehani – Faleminderit, po bëhet si një lloj fushate me familjen Jashari, e që nuk mund të 

ju ndihmojmë ne me asnjë çmim, as me 900 as 9.000 e as 9 milon, sa do që të rritet kjo shumë ne 

e pranojmë, nuk ka nevojë për debat për këtë pikë. 

Kryetari i Komunës së Skenderajt, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje 

për të gjithë të pranishmit në këtë seancë, faleminderit prej të gjithëve që propozuat që shuma të 

rritet, por nuk pranoj që të rritet kjo shumë, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk ka, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 29 vota 

për, asnjë kundër asnjë abstenim miratohet, Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 

12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe 

transfereve, nga zyra e Kryetarit, për Familjen e Shaban, Hamëz dhe Adem Jashari, vazhdojmë 

me pikën e 6 të rëndit të ditës. 

Propozim – Vendim  nr. 02-464/02-0021864, i datës 12.04.2018, për dhënien në shfrytëzim 

afatshkurtër 1 vit, personave fizik/ juridik, lokalet pronë Komunale nën tribunat e 

Stadiumit të Futbollit “ Bajram Aliu” në  Skenderaj ( raporton Drejtoresha, Sandra 

Fazliu); 

Sandra Fazliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin dhe ju të 

gjithë të pranishmit në këtë seancë, përkitazi me nenin 7 paragrafi 1  i ligjit për dhënien ne 

shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, Kryetari i Komunës propozon 

dhënien në shfrytëzim 5 lokalet që gjenden nën tribunat e Stadiumit Bajram Aliu në Skenderaj, 

pronë e Komunës, në shfrytëzim një vjeçare,  që evidentohen me nr të ngastrës 551/0, të gjitha 

lokalet kanë sipërfaqe të njëjtë 40 m2, qëllimi i dhënien në shfrytëzim i këtyre lokaleve është 

krijimi i të hyrave për Komunën, nga qiraja e tyre, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hap diskutimin, pasi që nuk ka të interesuar për diskutim, shkojmë ne votim, 

konstatojmë se me 29 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet, Propozim – Vendim  nr. 

02-464/02-0021864, i datës 12.04.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 vit, personave 

fizik/ juridik, lokalet pronë Komunale nën tribunat e Stadiumit të Futbollit “ Bajram Aliu” në  

Skenderaj, vazhdojmë me pikën e 7. 

Propozim – Vendim nr. 02-021/01-0022008, i datës 14.04.2018, për formimin e komisionit 

për emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike brenda 

territorit administrativ të Komunës së Skenderajt ( raporton, Kryesuesja e Kuvendit 

Fatbardha Haliti); 

Në bazë të kompetencave ligjore që ka Kryetari i Komunës, nenit 58, ndërlidhur me nenin 17, 

Kryetari i Komunës i propozon Kuvendit propozim për formimin e komisionit për emërimin dhe 

riemërimin  e rrugëve dhe rrugicave, komisioni do këtë përbërje prej 5 anëtarëve, 2 ekzekutivi,2 

kuvendi, dhe 1 shoqëria civile, ky  komision i shqyrton të gjitha kërkesat dhe ankesat lidhur me 

emërimin dhe riemërimin e rrugëve, të cilat i shqyrton dhe ia propozon kuvendit për miratim, lus 

Kryetarin të na i jep propozimet nga ekzekutivi. 

Kryetari i Komunës së Skenderajt, z. Bekim Jashari –Faleminderit Kryesuese, ky komision 

është  i domosdoshëm pasi që ka shumë ankesa lidhur me emërimin e rrugëve, nga ekzekutivi 

propozoj Ramiz Shala, Ibush Hetemi, dhe Emin Lati, që përfaqëson shoqërinë civile nga shoqatat 

e dalura nga lufta. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Malsor Bejta – Unë Kisha propozuar që ta formojmë një komision vetëm për shqyrtimin e 

ankesave, ose për emërtime te reja, e jo  me bërë komision të ri për emërtim dhe riemërtim, por 

për shqyrtimin e ankesave, dhe emërtimeve te reja sepse e dimë se ka ankesa shumë. 



Berat Dajaku – Faleminderit, e komisioni i mëhershëm ka qenë mandator me mandat 4 vjeçar i 

ka përfunduar mandati, tash duhet të zgjidhet komision i ri. 

Kryesuesja – Si informacion, komisioni ka mandat 4 vjeçar, me përfundim të mandatit të 

kuvendit përfundon edhe mandati i komisionit. 

Hysni Mehani – Faleminderit, unë e di si ky proces ka pas telashe të mëdha,  kamë frik mos po i 

ri hapum telashet prapë, e që ato janë mbyllur njëherë, janë mbyllë mirë a keq tjetër punë është 

atu, unë e kontestoj termin riemërim. 

Ismet Salihu – Po dha vetëm si sqarim, komisionit të mëhershëm i ka përfunduar mandati, me 

përfundimin e mandatit të Kuvendit, gjithçka në rregull është, duhet të formohet komision i ri për 

emërim dhe riemërim, për shqyrtim të ankesave dhe kërkesave, edhe pse është një punë mjaftë 

delikate e ndishme. 

Fitore Mangjolli – Faleminderit Kryesuese, unë kisha propozuar ti ndërrohet emëri këtij 

komisioni, të quhet komision për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave, edhe pse qenka një punë 

mjaftë delikate. 

Beqir Veliu – Edhe pse po kërkohet të respektohet barazia gjinore, unë e propozoj Agron 

Kajtazi, i cili vie nga një pjesë andej që ka ankesa më së shumti rreth emërtimit të rrugëve. 

Kryesuesja – Me që na u duhet ta respektojmë kuotën gjinore, unë kisha propozuar Fitore 

Mangjolli, për këtë komision. 

Fitore Mangjolli – Me që është punë mjaftë delikate, unë nuk pajtoj të jem pjesë e këtij 

komisioni. 

Berat Dajaku – Përshëndetje, me që Kryetari më herët i propozoj tre emra që të tret meshkuj, le 

ta zëvendësoj me te gjinisë femërorë një prej tyre. 

Musaj Hajdari – Unë propozoj Fatlume Kodra qe të jetë pjesë e këtij Komisioni. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Atëherë nga ekzekutivi e zëvendësoj Ramiz Shalen, 

me Sandra Fazliu. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, me këtë përbërje këtë komision, nga Ekzekutivi, Ibush 

Hetemi, Sandra Fazliu,  nga Kuvendi Agron Kajtazi, Fatlume Kodra, dhe nga shoqëria civile 

Emin Lati, shkojmë, me votim konstatojmë se me 26 vota për, 2 kundër, dhe asnjë abstenim 

miratohet propozimi për formimin e komisionit për emërimin dhe riemërimin e rrugëve, 

rrugicave, në Komunën e Skenderajt, vazhdojmë me pikën e radhës,    

Informatë për gjendjen sociale në Komunën e Skenderajt, nr. 08-550/01-0022048/18 i datës 

12.04.2018,( raporton Drejtori, Osman Veliu); 

Osman Veliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, ju koleg 

drejtor, anëtarë të kuvendit, përfaqësues të Ministrisë, OSBE-së, KFOR-it, shoqërisë civile dhe 

ju gjithë të pranishmit, para jush keni informatën për gjenden sociale në Komunën e Skenderajt 

që po e prezantoj në pika të shkurtra, është një informatë e rregullte që e parasheh plani i punës 

së Kuvendit, për fate të keqe ende mbetet gjendja e rënd ekonomiko – sociale, kemi ngecje ende, 

po bëjmë përpjekje që ta përmisojmë, momentalisht kemi 2225 persona të papunë që janë të 

lajmëruar në entin për punësim, gjë që një pjesë e madhe e të pa punëve pak i besojnë e nuk 

paraqiten fare, prej tyre 829 femre, dhe 1396 meshkuj, ndërsa përfitues të ndihmës sociale janë 

856 familje, të ndara në dy kategori,  sa i përket drejtorisë se shëndetësisë deri më tani kemi 

pasur 43 kërkesa për barna dhe mjekim, mbi 40 kërkesa për strehim, 50 familje janë përkrahur 

nga donatorët e ndryshëm, pastaj kemi organizata humanitare që vazhdimisht na përkrahin si 

organizata Islamic Reliev, në përgjithësi po mundohemi që sadopak të ju dalim në ndihmë këtyre 

familjeve. 

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



Berat Dajaku – Përshëndetje kamë një pyetje për drejtorin, tek faqja 5 të këtij raporti thuhet 

familjet qe realizojnë asistent sociale sipas nacionalitetit, këtu në tabele  është e cekur numri i 

familjeve, pse nuk është e cekur edhe numri i anëtarëve të familjeve, pastaj desha të pyesë së 

gjatë stinës së dimrit a është ndihmuar ndonjë familje me dru apo pako ushqimore. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, ne seancën e 8 marsit është marr një vendim lidhur me 

banesat e socialit, desha ta di deri ku ka shkuar ajo çështje, sa i përket raportit është sipërfaqësor 

shumë dhe  ma shumë i hijeshon, pastaj të numri i të pa punëve, keni thëne se nuk kemi shifra të 

sakta, a keni ndonjë metodë si te merrni të dhëna të sakta,  pastaj të shtëpia  e pleqve,  me 

porositi aktivisti i jonë Bashkim Ahemti me ja përcjell porosinë  që të i shtohen shtëpisë së 

pleqve ti shtohen edhe nja katër kate, se qysh po keqe qeveriset ky vend, dojnë me mbet vetëm 

pleq këtu, rinia po ike jashtë Kosove. 

Osman Veliu -  Sa i përket pyetjes së Beratit, këto kategori janë kështu sepse Ministria i ka 

përcaktuar kështu, ndërsa për ndihmë familjeve me kushte të dobëta ekonomike, diku rreth 70 

familje janë ndihmuar nga shoqata Islamic Relievë, si dhe 30 familjeve ju kem nda pako 

ushqimore ne si drejtori, ndërsa sa i përket banesave të socialit, me Kryetarin e Komunës dhe 

akter tjerë do bëjmë përpjekje në këtë drejtim, ndërsa për shtëpi të pleqve kaq janë kapacitetet. 

Kryesuesja – Shkojmë ne votim, konstatojmë se me 26 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 

përkrahet informata nga drejtoria e shëndetësisë, vazhdojmë me pikën e radhës,  

Propozim – Vendim nr. 06-350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për inicimin e hartimit të 

planit rregullues të hollësishëm për hapësirën e planifikuar për parkun e biznesit,( 

raporton Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, dhe ju të 

gjithë të pranishmit, po e prezantoj në pika të shkurtëra këtë propozim – vendim, propozimi ka të 

bëjë me zonën që është përcaktuar për park të biznesit, që mbas këtij vendimi, me procedura 

ligjore do përzgjidhet kompania e licencuar për hartim të planit, në propozim i keni të cekura 

ngastrat që do i përfshin, kaq kisha në pika të shkurtëra, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni, ju 

faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës. 

Berat Dajaku – Deshta sqarim tek pika 3 e këtij propozimi, hartimin e këtij plani do ta bëjë një 

kompani e licencuar, cila është ajo kompani  apo njëherë duhet të licencohet. 

Sanije Ahmeti – Pas këtij vendimi të Kuvendit, me procedura ligjore do përzgjidhet një 

kompani e licencuar për hartim të planit. 

Hysni Mehani – Faleminderit kamë një pyetje për Kryetarin,  lidhure më ato prona ku është 

planifikuar parku i biznesit, ka pronarë që thonë se janë pronar të atyre pronave, a ka ndonjë 

kontest  pronësor, çka do të bëhet me ata pronarë që pretendojnë se ato prona janë të tyre, tjetra 

na prej fillimi nuk e kemi përkrah këtë proces, e prapë nuk e përkrahim, si dhe desha të pyesë se 

a është  siguruar se a janë vetëm të Akp-së këto prona. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Hysi sa i përket pronave që kemi planifikuar për park 

biznesi në Morinë,  unë kam kërkuar nga Akp-ja përmes Qeverisë kthimin e atyre pronave nga 

Akp-ja në pronësi të Komunës, unë nuk kamë punë me pronar privat. 

Fitore Mangjolli – Faleminderit Kryesuese, sa i përket këtij propozimi, do kishte qenë mirë që 

këtij propozimi të bashkëngjitet vendimi për shpalljen e interesit publik të asaj zone si dhe 

konfirmimin e ligjshmërisë për atë zonë, ju faleminderit. 

Kryesuesja -  Vendimi është nxjerr nga Kuvendi, vlerësimi i ligjshmërisë është ardhur nga 

Ministria. 



Ismet Salihu – Desha të pyesë se a është ndryshuar propozimi, sepse vendimi i parë është thirrur 

gabim për këmbim prone e jo për shpallje te interesit publik, si dhe  desha të pyesë deri ku ka 

shkuar procesi për parë të biznesit pasi që është në interes për qytetaret e Skenderajt. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Na është thënë nga Ministria e Ambientit se do kryhet 

shumë shpejt kjo qeshtje si dhe nga sekretaria e Qeverisë na është thënë se mirë është duke hecur 

kjo qështje. 

Fitore Mangjolli – Faleminderit Kryesuese, e di se ka ardhur konfirmimi i ligjshmërisë, po do 

ishte me mirë të ishte i bashkangjitur propozimit. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk kemi, shkojmë me votim të propozimit për hartimin 

e planit të hollësishëm rregullues, vazhdojmë me pikën e radhës, shkojmë me 15 minuta pushim, 

pas pauze kthehem në seancë. 

Ismet Salihu – Nëse jeni të pajtimit, kisha propozuar që piken pyetjet e anëtarëve të kuvendit në 

pikën në të ndryshme, që ty shtyhen për seancën e radhës, pasi që e kemi akademin përkujtimore 

për Ilaz Kodra, e që pyetjet na vonojnë shumë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit z. Salihu për këtë propozim, por sa për 

sqarim, drejtoret lidhur më këto pyetje i kanë përgatitur të gjithë pyetjet. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të propozimit të Ismet Salihu, për shtyrjen e pikës 

pyetjet e këshilltarëve për seancën e radhës, konstatojmë se me 23, për, 3 kundër, asnjë abstenim 

miratohet propozimi shtyhet kjo pikë për seancën e radhës, vazhdojmë me pikën e radhës,  

Hysni Mehani – Pasi që pyetjet i shtytë për seancën e radhës, do duhet që të na u lejohet ti 

bëjmë edhe tri pyetje të reja. 

Kryesuesja – Po do ju lejohet ti bëni edhe pyetje të reja. 

Ragip Çollaku  - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin dhe ju të 

gjithë të pranishmit, komiteti konsultativë për arsim, fe rini e sport, ne mbledhjen e fundit të 

mbajtur ka hartuar këtë plan të punës për vitin 2018, që e keni në material, në të cilën janë të 

përcaktuar, përbërja e komitetit, numri i mbledhjeve si dhe pikat që do diskutohen nëpër 

mbledhje, mund të them se është një plan i hartuar mjaftë mirë, nëse keni ndonjë pyetje 

urdhëroni. 

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

Berat Dajaku – Faleminderit, përshëndetje Profesor, deshta një pyetje, a po marrin pjesë 

përfaqësuesit për Fe, në këto takime, si dhe pse asgjë nuk ka të përfshirë në këtë plan për Fe. 

Ragip Çollaku – Faleminderit, Berat ne e kemi sjell një propozim nga Bashkësia Islame, për 

heqjen e shpenzimeve për varrim, për Komunën tonë, e që është përkrahur nga ky Kuvend. 

Hysni Mehani – Faleminderit, deshta të pyesë se në rregulle një komitet i formuar nga një 

asamble tjerër me i raportuar, një asambleje tjetër,  spi dhe a është konflikt interesi një anëtarë i 

këtij komiteti familjarë i një drejtori nga ekzekutivi. 

Ragip Çollaku – Mandati i komiteteve konsultative është 4 vjeçar me udhëzimin e ri 

administrativë që është ardhur, ndërsa sa i përket pyetjes se dytë, komisioni i ka përzgjedh këta 

anëtarë jo unë. 

Hysni Mehani – Faleminderit Prof, mos e merr personale unë thjeshtë pyeta në bazë të 

praktikave demokratike. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 23 vota për, 2 abstenim, asnjë 

kundër, miratohet plani i punës për vitin 2018 i komitetit konsultativë për arsim, kulturë rini e 

sport, vazhdojmë me pikën e radhës. 



 Propozim nr.01-020/01-0024599/18, i datës 26.04.2018, për plotësimin dhe ndyshimin e 

vendimit të kk-së për formimin e komitetit për komunitete, ( pikë shtesë, raporton 

Kryesuesja e Kuvendit, znj. Fatbardha Haliti); 

Pas një mbledhje të mbajtur komitetit për komunitete propozon kuvendit,  zëvendësimin e 

anëtarit të këtij komiteti Lavdim Muharremi, i cili ka shkuar jashtë Kosove me banim, me Miftar 

Salihu, po nga i njëjti komunitet, e hap diskutimin, pasi që të interesuar për diskutim nuk ka, 

shkojmë me votim, konstatojmë se me  25 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet ky 

propozim për ndryshimin plotësimin e komitetit për komunitete, vazhdojmë me pikën tjetër 

shtesë. 

Rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim,( pikë shtesë, raporton Kryesuesi i 

komitetit z. Berat Dajaku). 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, komiteti për mbrojtje dhe shpëtim, ne mbledhjen e 

fundit të mbajtur kemi nxjerrë disa rekomandime, e që si komitet kemi dalur edhe në terenë nga 

aferë i kemi pa problemet e shqetësimet e qytetareve,  këto janë rekomandimet që kemi nxjerrut, 

Të përkrahet rregullimi dhe ndërtimi i lumit klina, ndërtimi i një muri mbrojtës të lumit klina nga 

rruga Ali Gashi deri në lagjen 6,  të pastrohet lumi klina nga kuçica në llaushë, si dhe zgjerimi i 

lumit të lagjes Jashari, lus drejtoret që të i përgatitin projektet e të i dorëzojnë në Ministrinë e 

Ambientit e që kjo Ministri po i përkrah, e që janë me urgjencë, ju faleminderit. 

Kryesuesja – E hap diskutimin, pasi që për diskutim nuk ka, shkojmë ne votim, konstatojmë se 

me 25 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, përkrahen rekomandimet nga komiteti për mbrojtje 

dhe shpëtim, mbasi që i shqyrtuam të gjitha pikat e rëndit të ditës, e konsideroj të mbyllur këtë 

takim. 
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