
 

  

 

 

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: 29.06.2018. 

 

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 

29.06.2018, me fillim në ora 10:00 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 dy procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara; 

4. Propozim –Vendim nr. 02-110/04-0033501/18, e datës 14.06.2018, për miratimin e Draft - 

Amandamentet për plotësimet dhe ndryshimet në Statutin e Komunës së Skenderajt,( raporton 

Kryetari  i komisionit, z. Ramiz Shala); 

5. Propozim – Vendim nr.02-400/04-033391/18, i datës 13.06.2018, për miratimin e projekt 

rregullores për plotësim – ndryshimin e rregullores komunale për tarifa, ngarkesa dhe gjoba për 

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

6. Korniza Afatmesme buxhetore 2019-2021 për Komunën e Skenderajt, nr. 02-400/04-0033386, 

e datës 13.06.2018,( raporton, Drejtori z. Mehmet Berisha); 

7. Informatë nr 02-110/01-0033431/18, e datës 13.06.2018, lidhur me zbatimin e vendimeve të 

Kuvendit të Komunës,( raporton, Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari); 

8. Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032845/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit 

të mjeteve financiare në shumë prej 28,780.00€ ( njëzetetetëmijeshtatqindetetdhjeteuro), nga 

kategoria e subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët, për realizimin e projekteve të 

planifikuara për vitin 2018,( raporton, Drejtori z. Sokol Sallahu); 

9. Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032887/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit 

të mjeteve financiare në shumë prej 15,000.00€ ( pesëmdhjetëmijëeuro) nga kategoria e 

subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët në formë participimi, për kulturën bujqësore 

Dredhëz – industriale,( raporton, Drejtori z. Sokol Sallahu); 



10. Informatë nr. 09-052/01-0032297/18,e datës 07.06.2018, lidhur me inspektimet për 

periudhën janar – maj 2018, ( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi); 

11. Informatë nr. 11-052/01-0032985/18, e datës 11.06.2018, për gjendjen në Kulturë, Rini e 

Sport në Komunën e Skenderajt,( raporton, Drejtori z. Ramiz Shala); 

12. Pyetjet e Këshilltarëve nën pikën të ndryshme. 

 

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

Drejtoret te drejtorive, anëtaret e Kuvendit përfaqësuesit e MAPL-së, KFOR-it, shoqërisë civile, 

media dhe ju gjithë te pranishëm. Në sallë janë te pranishëm 29 anëtare te Kuvendit, kërkim falje 

për mungesë ka marr Agron Kajtazi për shkaqe shëndetësore, dhe Adelina Spahiu që ka rast 

vdekje, vazhdojmë me pikën e rendit te ditës. 

Miratimi i rëndit të ditës – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për ju të gjithë të pranishmit, desha ta 

ngriti një shqetësim, ne në mbledhjen e KPF-së,  kemi diskutuar diku 5 ore, kemi dhënë vërejtjet 

tona, kemi votuar këto dy dokumente kemi rekomanduar për Kuvend me vërejtje, janë dakorduar 

edhe drejtoret, tash këtu në draft amandamentim dhe ne projekt rregullore ato vërejtje nuk janë 

inkorporuar fare në këto dokumente,  d,m,th i ka humbur kuptimi e rëndësia mbledhjes se kpf,  

po e marrim materialin dy dit përpara e nuk po vimë ne mbledhje të kpf-së hiq, mbasi nuk po 

merren parasysh vërejtjet e dhëna në  këto mbledhje. 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, koleg drejtor, 

dhe ju të gjithë të pranishmit, në mbledhje të kpf-së, ka pasur vërejtje rreth gabimeve 

drejtshkrimore, që ne e kemi potencuar së mbasi të miratohet drafti do ti nënshtrohet procesit të 

lektorimit, ndërsa vërejtje me shkrim kemi pasur vetëm nga Mirela Çitaku, Jeton Osmani dhe 

Hyka Ymeri, qe ne si komision i kemi shqyrtuar, ato që kanë pas bazë ligjore janë inkorporuar.  

Mehmet Berisha - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, koleg 

drejtor, dhe ju të gjithë të pranishmit, Sa i përket vërejtjeve lidhur me projekt rregulloren, si ne 

diskutim publik, si ne kpf, i kemi marr vërejtjet ato që i ka vlerësuar komisioni si të arsyeshme 

janë kyqur në projekt rregullore, nga kpf është rekomanduar me shumicë votash për Kuvend. 

Pajazit Isufi - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, koleg drejtor, 

dhe ju të gjithë të pranishmit, se pasi  e kamë një vërejtje për Kryesuesen, nuk pat nevojë të jepet 

fjala për rend dite,  tjetra propozoj që pika e 4 e rëndit ditës të largohet nga ky rend dite, i kam 

dhen edhe me herët arsyet, si dhe  kamë vërejtje për sekretarin e Kuvendit rreth procesverbalit të 

mbledhjes së kaluar, na është përcjell vonë, e që është dashur të na përcjellët 7 ditë para ditës së 

seancës. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të  paraqitur për diskutim nuk ka, shkojmë me votim, konstatojmë se 

me 27 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet rëndi i ditës, vazhdojmë me pikën e 

radhës, shqyrtimi i dy procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara, ju kërkojmë falje në emër të 

sekretarisë së Kuvendit për vonesë të procesverbaleve, për shkake se kemi pasur seancë mjaftë të 

tejzgjatur, e procesverbal voluminoz.  

Shqyrtimi i dy procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara - shkojmë ne votim të procesverbalit 

të  seancës së datës 31.05.2018, konstatojmë se me  24 vota për, 3 kundër, dhe asnjë abstenim 

miratohet procesverbali nga seanca e datës 31.05.2018, shkojmë me votim te procesverbalit të 

datës, 18.06.2018, konstatojmë se me 24 vota për, 3 kundër, dhe asnjë abstenim miratohet 

procesverbali nga seanca e Kuvendit i datës 18.06.2018, vazhdojmë me pikën e 4 të rëndit të 

ditës, 



Propozim –Vendim nr. 02-110/04-0033501/18, e datës 14.06.2018, për miratimin e Draft - 

Amandamentet për plotësimet dhe ndryshimet në Statutin e Komunës së Skenderajt,( 

raporton Kryetari  i komisionit, z. Ramiz Shala); 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, koleg drejtor, 

anëtar të Kuvendit, përfaqësues të KFOR-it, OSBE-së, dhe ju të gjithë të pranishmit, Draft 

amandamentet për plotësim ndryshimin e Statutit të Komunës së Skenderaj e ka punuar 

komisioni për statut dhe rregullore, duke u mbështetur në ligjet dhe aktet nen ligjore në fuqi të 

Republikës së Kosovës, për këtë dokument kemi mbajt diskutime publike, me qytetare, kemi 

marr vërejtjet, sugjerime, komentet e tyre ne si komision ato që kanë pasur bazë ligjore janë 

inkorporuar në dokument, jemi munduar të punojmë një dokument lehtësisht të zbatushëm, 

praktik, është shqyrtuar dhe kontrolluar nen për nen i statutit bazë, ka qenë nevoj imediate 

plotësimi ndryshimi i Statutit, harmonizimin e tij në përgjithësi, kaq une kisha nuk po e zgjati 

nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtor, e hapi diskutimin. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, desha ta 

paraqes qëndrimin e PDK-së, që ne si subjekt nuk e përkrahim këtë dokument i kemi dhen arsyet 

edhe me herët, shihen gabime të shumta drejtshkrimore në këtë dokument, dhe shihet tek 

drejtoria e administratës i mungojnë sektorët e kësaj drejtoria, ky është qëndrimi i jonë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Përshëndetje për të gjithë, Albert se di a e ki Statutin e 

vjetër të vitit 2008, është ende me rregullore të UNMIKUT, e me legjislacion të vjetër, e që është 

absurde të punohet në këtë kohë me legjislacion të vjetër, pastaj e shihni në Statut janë vetëm 7 

drejtori e funksionojnë 9 drejtori, ky draft amandament, nuk ka të bëjë me shtim të drejtorive, 

sepse unë kur dua me vendim i formoj  drejtorit,  është dashur më herët partia e juaj PDK-ja, ta 

bëjë plotësimin e këtij dokumenti, e jo me ma lanë barrë mua. 

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, Albert nuk është mirë që po 

thirresh në emër të PDK-së, kur një pjesë e PDK-së e përkrah draft amandamentet, le të thuhet në 

numër jo në emër të PDK-së. 

Albert Rexhepi – Thjesht unë i paraqita qëndrimet tona lidhur me këtë draft, që ka të bëjë me 

shtimin e drejtorive, Azem unë i paraqita qëndrimet e PDK-së sepse i respektoj vendimet e 

partisë. 

Azem Gashi – Albert unë jam kagja moti  ne PDK, e nuk me interesojnë fare listat e juaja ka i 

bëni kafeve. 

Ramiz Shala – Albert është nevojë imediate plotësimi i këtij dokumenti, shiqoj në të ligjet e 

aktet nënligjore të vjetra, që është urgjente të harmonizohen, kisha thanë mos fol me porosi të 

huaja, ndërsa sa i përket sektorve që i përmende të drejtoria e administratës, nuk janë prek fare 

sektorët në statut bazë. 

Beqir Veliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  këto problemet e PDK-së nuk 

kisha thanë me na ngarkuar neve këtu me to, zgjidhni bashkarisht ato, ndërsa sa i përket këtyre 

shkeljeve që qenkan bërë më herët, po u deshka dikush të jep llogari. 

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, unë më herët dhashë një 

propozim, nuk e di a ke problemi të unë nuk dita apo gabim i kryesueses, ne si AKR i kemi dhen 

qëndrimet tona edhe me herët ne nuk e përkrahmi këtë draft amandament, prapë kisha thanë që 

kjo pikë të largohet nga rëndi i ditës. 

Isa Fejzullahi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, me sa e vërejtja unë nuk 

është problemi këtu se nuk është si duhet Statutit, tregonaj ktu të dimë të gjithë ku është 

problemi, pse nuk po e përkrahni. 



Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, mos na keqkuptoni neve këtu se pse ne e përkrahim 

apo jo një propozim të caktuar, mos e merrni se nëse ne nuk e votojmë jemi kundër Bekim 

Jashari, se shumica që po shiten hero janë servilë e po mendojnë me përfitu diçka prej Bekim 

Jasharit,  Bekim Jashari e ka pasur mbështetjen tonë gjithë, kamë qenë ne kerr me Rexhep 

Selimin, kur e ka thirr ne telefon Bekim Jasharin e i ka ofruar përkrahje, nuk jemi kundër  Bekim 

Jasharit, fal familjes se tij, sot debatojmë lirshëm këtu, të gjithë jemi të familjes Jashari, mos na 

identifikoni kështu, askush nuk është kundër familjes Jashari. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Sa i përket Familjes Jashari, nuk  kisha pas qef me u 

thirr kërkush në emër të Familjes Jashari, nuk po thirrem as unë, ndërsa sa i përket shkeljeve që 

janë bërë i shihni dy vendimet,  ndërsa sa i përket asaj që the se me ka thirr Rexhep Selimi, e 

vërtetë se me ka thirr, e me ka ofru mbështetje, me ka ofru mbështetje edhe ish Kryetari,  e sot 

del e kundërta. 

Hysni Mehani – Unë kamë ardhur njëherë me të taku e me te ofruar mbëshetje,, por tani është 

instaluar një logjik e keqe, ti si Kryetar është dashur me na thirr neve Vetëvendosje, me diskutuar 

me na pyetur se cili është mendimi i juaj rreth këtij dokumenti. 

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, drejtor të 

drejtorive, koleg asambleist, përfaqësues të KFOR-it, OSBE-së, dhe ju të gjithë të pranishmit, 

nuk është mirë të devijohet debatime fyrje, jemi këtu të debatojmë ti shpehim mendimet tona, 

fyrjet që i bëhen shefit të grupit parlamentar të PDK-së , janë të ulëta e nuk do duhet të ndodhte 

kështu, sa i përket këtyre dy vendimeve, lirisht prezantoni ku të doni, ato janë vërtetuar nga 

organet kompetente, ndërsa sa i përket këtij dokumenti,  me ate se çka e di unë kur të kalon 40% 

do duhej të nxjerrët Statut i ri, e sipas informatave që kamë ky dokument ka kaluar 40%,  ne fund 

po e potencoj se ne nuk e përkrahim këtë dokument. 

Ramiz Shala – Faleminderit, të dëgjova me vëmendje profesor, po të pyesë se me çka e ke matë 

këtë përqindje, tregona tash sa përqind lejohet plotësim ndryshimi edhe cili ligj e përcakton, 

pastaj mbi çfarë baze ligjore jeni thirr qe i keni nxjerr  këto dy vendime të jashtëligjshme, vet me 

ke thenë në byfe se ka qenë gabim i  zyrtares ligjore tek kjo çështje. 

Ismet Salihu – Ramiz po me shtinë me hy me fellë se sa duhet, kur të gjithë e njohin 

personalitetin time dhe tuajin,  nuk do duhej të diskutohej kjo çështje këtu, kamë thenë se 

zyrtarja ligjore është dashtë që ato vendime të bashkangjesë në dokument, tek përqindja hajde 

tregona ti sa përqind e keni ndryshu e sa lejohet, dikush nga ju me ka thenë se është ndryshuar 

42%. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari -  U bënë rreth 20 minuta diskutim për këtë pikë, ende 

dikush nuk diskutoj rreth përmbajtjes se këtij draft amandamenti,  mos thuani te mbështesim 

Bekimin, Bekimi nuk ka nevojë për ndihmë prej kërkujt, vetëm prej Zotit. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, kisha kërkuar një sqarim ligjore rreth kësaj çështje, apo 

do duhet na jepte sqarim zyrtarja ligjore këtu,  sepse një votë e imja as nuk e kalon këtë draft as 

nuk e rrëzon, kemi pakjatësi le të jepen sqarime më të shumta. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, shkojmë me votim të draft 

amendamenteve për plotësim ndryshimin e statutit të Komunës së Skenderaj, konstatojmë se me 

12 për, 11 kundër, dhe 2 abstenime nuk kalon Propozim –Vendim nr. 02-110/04-0033501/18, e 

datës 14.06.2018, për miratimin e Draft - Amandamentet për plotësimet dhe ndryshimet në 

Statutin e Komunës së Skenderajt, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr.02-400/04-033391/18, i datës 13.06.2018, për miratimin e projekt 

rregullores për plotësim – ndryshimin e rregullores komunale për tarifa, ngarkesa dhe 

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



Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, kjo projekt rregullore 

kaluar fazën e diskutimit publik, këtë dokument e ka punuar komisioni për statut dhe rregullore, 

me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, komisioni i ka marrur vërejtjet dhe sugjerimet, ato që kanë 

bazë ligjore të inkorporohen, një nen i veçanet na ka obliguar të ngarkesa e taksave për biznese, 

te tabelet me ngjyrë të kaltërtë e shihni do të spastrohen nga dokumenti, pastaj pjesa e tekstit me 

ngjyrë të kuqe do ti shtohet këtij dokumenti, tek kategorit e luftës, ashtu siç lirohen edhe me ligj 

nga taksat administrative i kemi liruar edhe ne, unë nuk po e zgjati me shumë, nëse keni ndonjë 

vërejtje urdhëroni. 

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

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë, sa i përket kësaj rregullore 

i kamë dhënë vërejtjet, në kpf, nuk janë inkorporuar në rregullore, unë abstenoi. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, pajtohem me këtë dokument,  ne faqen 22 te 

çmimorja për tarifa dhe ngarkesa ne QPS, pika e 10  vertetim që familja nuk është shfrytëzuese e 

asistencës sociale, nga kjo tarifë lirohen familjet me asistencë sociale dhe familjet e dëshmorëve, 

është e pa kuptim kjo e që duhet të hiqet. 

Berat Dajaku – Unë më herët kërkova vetëm sqarim ligjore rreth, draft statutit,  tek kjo 

rregullore me vije mirë se tash lirohen kategorit e luftës, këtu kisha kërku që fëmijët e veteraneve 

që janë nxënës dhe student të lirohen nga këto pagesa. 

Mehmet Berisha – Lirimin nga këto taksa, për këto kategori kështu i parasheh ligji, si dhe 

shumica e Komunave i lirojnë nga taksat administrative këto kategori. 

Musa Fazliu – Faleminderit Kryesuese, e përkrahi këtë projekt rregullore, më vije mirë që me 

këtë dokument po lirohen këto kategori nga taksat administrative komunale, sepse vetëm 

komuna e jonë i ka ngarkuar më këtë taksë këtë kategori. 

Pajazit Isufi – Përshëndetje, me vije mirë që më këtë rregullore po lirohen kategorit e luftës nga 

taksat administrative komunale, pasi një gjë të tillë e përcakton edhe ligji, ndërsa për taksat për 

biznes propozoj që bizneset e mëdha të ngarkohen me taksa më të mëdha, e të lirohen ata që nuk 

kan mundësi, faleminderit. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të lajmëruar për diskutim nuk ka, atëherë shkojmë me votim, 

konstatojmë se me 22 vota për, 2 kundër, dhe 2 abstenime, miratohet  Propozim – Vendim nr.02-

400/04-033391/18, i datës 13.06.2018, për miratimin e projekt rregullores për plotësim – 

ndryshimin e rregullores komunale për tarifa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2018, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Korniza Afatmesme buxhetore 2019-2021 për Komunën e Skenderajt, nr. 02-400/04-

0033386, e datës 13.06.2018,( raporton, Drejtori z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, i falënderoj 

drejtoret për bashkëpunimin ne hartimin e kësaj kornize, ky dokument është i hartuar në bazë të 

standardeve dhe legjislacionit në fuqi, duke u mbështetur në qarkoren buxhetore 01/2019, lidhur 

më këtë kornizë buxhetore e kemi mbajt dëgjim publik me qytetarë, kemi marr kërkesat, 

komentet e tyre, i shihni në këtë kornizë të gjitha të përcaktuar, ky dokument paraqet kufijt dhe 

planifikimet e buxhetit për vitet 2019-20121,  i shpërndarë nëpër kategori, kjo ishte në pika të 

shkurta prezantimi, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, drejtori bëri një prezantim të mirë të kësaj kornize, 

shihet se ky buxhet do jetë me i varfun prej 4380€, në bazë të kalkulimeve të mia, gjatë leximit 

që ja kamë bërë kësaj kornize pash diskrecion të madh në mesë të lokaliteteve,  ku shihet 

lokaliteti i Turiqevcit i lenë anash në projekte kapitale, i lusë koleget asamblesitë që vijën nga aj 



lokalitet duke filluar nga unë, pastaj Rasim Shala, Arbon Osmani, Ismet Salihu, Azem Gashi, si 

dhe Kryesuesen e Kuvendit Fatbardha Haliti, të mos ta përkrahin këtë kornizë afatmesme 

buxhetore, ku shihet se për terë lokalitetin e Turiçevcit janë paraparë 30 mijë euro, ndërsa vetëm 

për kanalizimin e Fshatit Rakinicë është paraparë 30,000.00€, pastaj këtu shihet planifikim i 

buxhetit për drejtorin e kulturës dy fishë buxhet me shumë në vend që të shkojnë për drejtorin e 

arsimit për rregullim poligonesh e krijim kushtesh për nxënës, kaq kisha faleminderit. 

Mehmet Berisha – Në fillim e ceka se kjo është një kornizë që përcakton planifikimin për 

hartimin e buxhetit, nuk do të thotë që nuk mund të ndryshohet, do të dalim ne dëgjime 

buxhetore do ti marrim kërkesat e qytetarëve ato me prioritare do ti inkorporojmë ne listë të 

projekteve. 

Musaj Hajdari – Faleminderit Kryesuese, mendoj se duhet të përkrahet kjo kornizë, kërkoj nga 

drejtori në sqarim këtu ne faqe 16 tek riparimi i rrugëve është i cekur në dy vena njëra vlerë 

150,000.00€, dhe tjerta 120,000.00€, pastaj kisha kërku që kjo shuma prej 120,000.00€ të 

destinohet për rregullimin e trotuarit në fshatin Çubrel deri në Vitak sepse është tepër e 

nevojshme për nxënësit që kalojnë atë rrugë, mjaftë të rrezikune. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, në faqen 13 buxheti i vitit 2019, dhe shpërndarja e tij 

nëpër kategori ekonomike, te nr i punëtorëve për vitin 2018 është 1370 punëtor, ndërsa për vitin  

2019, i njëjti nr është njëjtë edhe në vitin 2020, si dhe në vitin 2021 është nr i njëjtë, i punëtorëve 

në arsim , shëndetësi, ndërsa në administratë nga 279 planifikohet rritje ne 342, kurse në total 

është 1370, pse nr i njëjtë nuk po ndryshon i punëtorëve, sqarim kërkoj, ndërsa për projektin e 

kanalizimit në Fshatin Rakinicë, është një projekt mjaftë me vend, e mjaftë i nevojshme pasi që e 

dimë se rreth asaj problematike ka pas probleme mjaftë të mëdha ndërfshatare, si dhe desha të 

pyesë këtu për fjalën parterët, kaq kisha faleminderit. 

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, për kundër thirrjes për mos votim që na u bë, unë e 

përkrahi këtë kornizë dhe do ta votojë, faleminderit. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Berat për pyetjen, te numri i punëtorëve, është numër i njëjtë 

me të mëhershmin, e që do të saktësohet gjatë fazës së hartimit të buxhetit, faleminderit. 

Sanije Ahmeti – Partieret janë pjesë e oborrit parkingjet para objekteve. 

Vjollca Ramadani  - Desha të pyesë lidhure me ujin që përdoret për pije në fshatin Likoc, është 

testu dhe është dal si është i pa pijshëm, a do të ndërmerrni diçka lidhur me këtë, si dhe është me 

se e nevojshme rregullimi i tretuarit në Fshatin Likoc. 

Ismet Salihu -  Faleminderit Kryesuese, e pash këtu tek nr 6 dhe 8, ne të dy kodet mirëmbajtje 

dhe renovim te rrugëve, se përgjithësi është një raport mirë i punuar, thjeshtë është një orientim 

për hartimin e buxhetit, ndërsa sa i përket trotuarit, është e nevojshme nëpër bashkësi lokale të 

rregullohen trotuaret. 

Hysni Mehani – Përshëndetje edhe njëherë, po e citoj një pjesë të kësaj kornize ku thuhet, se 

komuna e Skenderajt ka të hartuar strategjinë se zhvillimit ekonomik lokal 2013-2017, e cila ka 

skaduar, e në bazë të secilës do të hartohet strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2018-2022, pra 

kryetari e kritikon qeverisjen e kalune, e prapë planifikohet të kopjohet e njëjta strategji, thirret 

në atë strategji, sqarim për këtë, pastaj për vitin 2019 planifikohet 25,000.00€, për laborator, e 

ndërsa për vitet 2020,2021 asnjë cent sqarim edhe për këtë, faleminderit. 

Musaj Hajdari – Ne nr 13 dhe 14 ceken rrugët ne bashkësitë lokale, nuk është e përcaktuar cilat 

bashkësi lokale e që mund të jetë edhe në Turiqevc. 

Isa Fejzullahu – Desha të ju pyesë a shihni ju ndonjë here bardh apo vetëm zi, lidhur më këtë 

propozim desha të pyesë për rrugën Kuqic –Terrnavc ka qenë edhe vitin e kaluar, a do të 

përfundon sivjet. 



Mehmet Berisha – Faleminderit, lidhur me projektet shumica janë në vazhdimësi, me kontrata 

dy e tri vjeçare, ndërsa lidhur me strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal, çdo dokument i ri duhet 

ta ketë mbështetje ne ndonjë dokument me të vjetër, edhe strategjia e re do të hartohet se shpejti.  

Sanije Ahmeti – Sa i përket numrit 6 renovimi i rrugëve, mund të jetë ndonjë gabim teknik, 

ndërsa lidhur me projektin e ujësjellësit në bashkësi lokale të Likocit, është projekt i CDI-së, e që 

besojmë që do të përfundojnë, pastaj lidhur me projektin e rrugës Kuqic –Ternavc është ne 

procedurë prej vitit të kaluar. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Për realizim te projekteve nëpër bashkësi lokale nuk i 

kemi shiqu me emra, po ato që janë më prioritare kemi planifiku ti realizojm, ndërsa për 

ujësjellësin në Likoc e fshatrat për rreth, është projekt i USAID, e që janë munduar disa individ 

me pengu, por nuk do munden ta ndalin realizimin e tij. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, atëherë shkojmë me votim, 

konstatojmë se me 18 vota për, 5 kundër, dhe 5 abstenime, miratohet Korniza Afatmesme 

buxhetore 2019-2021 për Komunën e Skenderajt, nr. 02-400/04-0033386, e datës 13.06.2018, 

vazhdojmë me piken e 7 të rëndit të ditës, 

Informatë nr 02-110/01-0033431/18, e datës 13.06.2018, lidhur me zbatimin e vendimeve të 

Kuvendit të Komunës,( raporton, Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari); 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të 

pranishmit, po e prezantoj në pika të shkurta këtë informatë lidhur me zbatimin e vendimeve të 

Kuvendit,  Në mbështetje të nenit 58 shkronja d), të ligjit për vetëqeverisje lokale, si dhe nenit 15 

të Statutit të Komunës së Skenderajt, kamë nxjerr këtë informatë lidhur me zbatimin e 

vendimeve të Kuvendit, Kuvendit i Komunës së Skenderajt në muajin janar ka miratuar 9 

vendime,  e për të cilat është kthyer vlerësimi i ligjshmëri, të cilat janë zbatuar, muajin shkurt 

nuk është mbajtur seanca për shkake të së është vonuar vlerësimi i ligjshmërisë për komitetin për 

politik dhe financa, në muajin marse, Kuvendi i Komunës së Skenderajt, ka miratuar 6 vendime, 

5 prej të cilave janë zbatuar dhe një është ne procedurë, në muajin prill janë miratuar 6 vendime, 

4 prej tyre janë zbatuar dhe 2 janë në procedurë, si dhe në muajin e fundit  janë miratuar 4 

vendime, që jemi duke i pritur vlerësimet e ligjshmërisë, kjo ishte në pika të shkurta, nëse keni 

ndonjë pyetje urdhëroni, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin lidhur me këtë pikë të rëndit të ditës, pasi që të lajmëruar për 

diskutim nuk ka, atëherë shkojmë ne votim, konstatojmë se me 26 vota për, asnjë kundër, dhe 

asnjë abstenim miratohet Informatë nr 02-110/01-0033431/18, e datës 13.06.2018, lidhur me 

zbatimin e vendimeve të Kuvendit të Komunës, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032845/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit 

të mjeteve financiare në shumë prej 28,780.00€ ( njëzetetetëmijeshtatqindetetdhjeteuro), 

nga kategoria e subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët, për realizimin e 

projekteve të planifikuara për vitin 2018,( raporton, Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin dhe ju të 

gjithë të pranishmit, drejtoria e bujqësisë, ka propozuar që ti lejohet shfrytëzimi i mjeteve 

financiare 28,780.00€ për implementimin e projekteve nga DBPZHR,  për financim 10 sera, 80 

makinave mjelëse, 200 koshere për bletë, e që ne si drejtori do ti përcaktojmë kriteret për 

përfitim. 

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

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, e përgëzoj drejtorin për një propozim shumë 

profesional, e shumë të nevojshëm për përkrahje të fermerëve, por desha ta pyesë a keni vënë 

kritere këtu për përfitim te makinat mjelëse. 



Naser Bajraktari – Faleminderit Kryesuese, ky propozim është shumë me vend për përkrahje të 

fermerëve, e ne veçanti për bletarë kur e dimë se tregun e shitjes e kanë të sigurt, te makinat 

mjelëse ka qenë mirë që tu ndahet edhe bidona, në përgjithësi e përkrahi këtë propozim. 

Sokol Sallahu – Faleminderit për pyetjet, komplimentet, sa i përket kritereve, do të përcaktohen 

kriteret për të tri sektorët, ndërsa për bidon te mjelëseve, nuk kemi pas mundësi buxhetore tu 

ndajmë mirëpo nuk janë qaq të kushtueshme që ti sigurojnë edhe vet fermerët. 

Kryesuesja – Pasi të tjerë të lajmëruar për diskutim nuk ka, shkojmë me votim të këtij propozim 

vendimi, konstatojmë se me 27 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet Propozim – 

Vendim nr. 10-400/04-0032845/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve 

financiare në shumë prej 28,780.00€ ( njëzetetetëmijeshtatqindetetdhjeteuro), nga kategoria e 

subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët, për realizimin e projekteve të planifikuara 

për vitin 2018, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032887/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit 

të mjeteve financiare në shumë prej 15,000.00€ ( pesëmdhjetëmijëeuro) nga kategoria e 

subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët në formë participimi, për kulturën 

bujqësore Dredhëz – industriale,( raporton, Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu – Përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, ne si Komunë kemi lidhur një 

memorandum mirëkuptimi ndërmjet USAID dhe kompanisë Agrobora, që do u ndajmë 6.0ha 

dredhëz industriale Senga Sengana,  që kompania do i ndan fidanët edhe to i përcjell dhe këta 

fermer do ta kenë tregun e sigurt, fermerët do ta kenë obligim ta blejnë folin, çmimin e shitjes do 

ta kenë me çmim të tregut. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, pasi që nuk ka të paraqitur për 

diskutim, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 27 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, 

miratohet Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032887/18, i datës 11.06.2018, për lejimin e 

shfrytëzimit të mjeteve financiare në shumë prej 15,000.00€ ( pesëmdhjetëmijëeuro) nga 

kategoria e subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët në formë participimi, për 

kulturën bujqësore Dredhëz – industriale, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Informatë nr. 09-052/01-0032297/18,e datës 07.06.2018, lidhur me inspektimet për 

periudhën janar – maj 2018, ( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi); 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, dhe ju të 

gjithë të pranishmit, do mundohemi të jem i shkurt në prezantim të kësaj informate, pasi që të 

gjitha i keni në material, kjo informatë paraqet punën e  inspektorëve, që po mundohen ta bëjnë 

më mirën e mundshme,  përmes inspektimeve të tyre në kuadër të kompetencave që kanë duke i 

zgjedhur problemet që i kemi, nuk po e zgjati më shumë nëse keni pyetje urdhëroni, faleminderit. 

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

Hysni Mehani – Me sa e pashë unë, se vërejtjet që i kemi dhen në kpf, lidhur më këtë informatë 

i paska inkorporuar drejtori në këtë informatë, desha ta ngriti çështjen e tregut të gjëlbert, atë 

pjesën ku prehen në mënyrën ma te keqe pulat, a keni ndërmarr diçka për atu. 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, e dimë se është gjendja e keqe pjesa ku prehen pulat 

tek tregu i gjelbërt, planifikojmë të marrim hapa konkret për atë problematik. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, shihet një informatë mirë e punuar, desha të pyesë se 

a janë inspektuar pishinat. 

Ibush Hetemi – Faleminderit për pyetjet, jo ende nuk i kemi inspektuar pishinat, planifikojmë ti 

inspektojmë. 



Beqir Veliu – Komplimente drejtor për një informatë shumë të punuar mirë, por desha të pyesë a 

po inspektohen kuzhinat e lokaleve ku bëhet buka,  si dhe me auto taksi, a do të ndërmerrni 

diçka. 

Ibush Hetemi – Faleminderit, po  kuzhinat i inspektojmë vazhdimisht, ndërsa atuo taksit, me një 

vendim ju është ndaluar veprimtaria, na u duhet të marrim hapa edhe ne, ne këtë drejtim, 

faleminderit. 

Berat Dajaku –Faleminderit, kamë pyetur edhe me herët, se a po respektohet ligji për duhan, 

përgjigjejen kam marr si ende jo, e ne informatë nuk pash asgjë për respektimin e duhanit në 

Komunën tonë, si dhe kisha propozuar që të ka inspektime te produktet e ekspozuara jasht 

lokaleve. 

Ibush Hetemi – Ju faleminderit për pyetjet, sa i përket respektimit të ligjit të duhanit, mendoj se 

duhet te veproj Egra Omnes,  ndaj të gjithëve, e që ende nuk po gjen zbatim e respektim, ndërsa 

inspektim te vazhdueshëm po kryejmë për ekpsozim te mallrave të lokalet. 

Musa Fazliu – Faleminderit Kryesuese,  desha ta paraqes çështjen e trenit që është lëshuar në 

qytetin tonë, po shkakton probleme të mëdha në qarkullim. 

Ibush Hetemi – Faleminderit për pyetjet, treni vërtetë ja ka jep hjeshin qytetit tonë, por nëse ju 

propozoni mund të ja ndërprejmë. 

Musa Fazliu – Nuk thashë me hjek trenin, por të shiqohen relacionet që i bënë, edhe ti caktohet 

çmimi. 

Ibush Hetemi – Ne e përcjellim shpesh se a po i përmbahet vijave që ne ja kemi caktuar. 

Vjollca Ramadani – Përkundrazi unë them se treni e ka hjeshu qytetitin e Skenderajt, dhe që e 

dimë se kufizimi i shpejtësisë i përcaktuar nëpër qytet. 

Isa Fejzullahi – Desha të pyesë për deponit ilegale sa është punuar, dhe a ka komuna evidencë 

për pronat e uzurpuara publike. 

Ibush Hetemi – Sa i përket deponive ilegale, i kemi pastruar 117 deponi ilegale, ne duke punuar 

ne vazhdimësi, ndërsa për prona të uzurpuara kompetent është drejtoria e gjeodezisë. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, atëherë shkojmë ne votim, të kësaj 

informate, konstatojmë se me 27 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, përkrahet informata 

lidhur me inspektimet, janar – maj 2018, vazhdojmë me pikën e radhës.  

Informatë nr. 11-052/01-0032985/18, e datës 11.06.2018, për gjendjen në Kulturë, Rini e 

Sport në Komunën e Skenderajt,( raporton, Drejtori z. Ramiz Shala); 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për Kryetarin, Nënkryetarin 

dhe ju të gjithë të pranishmit, po e prezantoj në pika të shkurta këtë informatë edhe pse dihet 

numëri i madh i aktiviteteve të realizuara, sipas planit të punës së Kuvendit, që është e përcaktuar 

për këtë mbledhje të sjellim këtë informatë, të gjitha aktivitetet e organizuar nga drejtoria e 

kulturës i shihni në informatë, janë mbajte aktivitete të ndryshme për nder të festave zyrtare, 

klubet sportive të Komunës sonë kanë përmbyll me suksese kampionatin, jemi munduar ti 

financojmë klubet sportive me mundësit tona si drejtori, e që na i kanë sjell raportet financiare 

këto klube, kaq kisha nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni, faleminderit. 

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

Musaj Hajdari – Faleminderit Kryesuese, shihet një informatë mirë e punuar, mirëpo kisha 

kërkuar që tre gurët që gjenden tek salla e kulturës, që kanë vlerë të madhe arkeologjike, të 

vendosen në ndonjë vend të posqshëm, pasi që e dimë vlerën e tyre. 

Ramiz Shala – Faleminderit Musa, për çështjen mjaftë të rëndësishme që e ngrite, ju e dini se 

Komuna e jonë ende nuk ka muze, e që planifikojmë ta ndërtojmë në shtëpi të kulturës, e që më 

pastaj ata gurë do i vendosim para muzeut atu, faleminderit. 



Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, kur u diskutua çështja e muzeut, par disa ditësh më ra 

ta takoj një studente, që kishte temë diplome rreth muzeut, e që i bije të shkoj ne Mitrovicë, të 

marr material rreth temës së diplomës si dhe në Vushtrri, ndërsa kur vije në Skenderaj i thuhej që 

nuk kemi muze, e kur e dimë se Skenderaji ka një histori të veçant, Arkivi është mjaftë i pasur 

me diku rreth 50 fonde arkivore, dhe rreth 1000 kuti domunetacionesh, i vjetër që nga viti 1945, 

problemi me arkivin e Skenderajt ka filluar që nga viti 2011 kur nga arkivi e larguan 

jashtëligjshëm punëtorin Adem Meta, arkivist i vetëm i specializuar për arkivë, për 7 vite rresht 

me procese gjyqësore, e që në muajin gushtë të vitit të kaluar kthehet në punë pasi që Gjykata 

bije vendim për kthim në punë, e që më kthim në punë nuk gjenë asgjë nga ato që i kishte 

dorëzuar me procesverbal, kishte dorzuar kompjuter dhe tërë dokumentacionin, e punës së tij 30 

vjeçare, ai ka kërkuar nga pushteti i kaluar dhe ky i tashmi të i kthehen dokumentacioni dhe 

mjetet për punë, por asgjë nuk është ndërmarrur deri më tani, mbasi që nuk i është siguruare 

asgjë, ai me financat e veta është munduar të krijoj kushte për punë, e keqja është se është 

larguar nga zyra në sallën e Kulturës e tash punon ne objekt të Komunës e që komplet puna e tij 

është atje ne arkivë,  Kryetar, dhe drejtorë, pse Ademit nuk ju ofrohen kushtet për punë, pse po  

trajtohet Ademi kështu, pse dokumentacioni i arkivit gjendet i mbuluar me llastik, kaq kisha 

faleminderit. 

Ramiz Shala – Faleminderit, Hys këto fjalë fjalum për fjalë Ademi në letër mi ka sjell, Nuk 

është e vërtet që Ademi nuk ka zyre, nuk ka tavolin, nuk ka laptop, Adem meta trajtohet në 

mënyrën me të mirë, është një profesionist i rrallë, ai ka zyre si gjithë të tjerët, mirëpo mbasi që 

jemi duke e rinovuar shtëpin e kulturës, na u ka deshtë që shumicën e punëtorëve ti sjellim këtu 

në objekt të komunës, sa për informatë, sa i përket arkivit, arkivi i jonë është më i pasuri mund të 

them në Republikën e Kosovës. 

Hysni Mehani – Po e vërtet se Ademi më nga informuar lidhur me gjendjen e tij, unë nuk thash 

që nuk ka zyre, por thash se Ademi punon krejt tjetër kund, e arkivi tjetër kund, e sa i përket 

arkivit e vërteta qëndron se dokumentacioni atu është i mbuluar me llastik, e mund të themë se 

asnjëherë nuk është pastruar atu. 

Ramiz Shala – Objekti i shtëpisë së kulturës është duke u rinovuar, e dokumentacioni është i 

mbuluar deri sa të rregullohet objekti. 

Ismet Salihu – Faleminderit edhe njëherë,  thuhet se aktivitetet e realizuara janë me planë të 

punës, e une nuk e di si kemi pasur plan të punës këtu të miratuar në Kuvend, është një informatë 

e pasure, por qito memorandumet i nënshkruan Kryetari jo drejtorët.  

Beqir Veliu – Kur u diskutuar për sallë të Kulturës, unë kisha thanë më rrezuar këtë shtëpi të 

kulturës, sepse asnjë aktivitet nuk mbahet atu. 

Fitore Mangjolli – Përshëndetje edhe njëherë, nuk po ndalem tek raporti, sepse po shihen 

gabime të shumta, mirëpo kur u tha të rrxohet shtëpia e kulturës, nuk kisha thenë kështu, është 

vend ku janë mbajtur aktivitete të shumë e kemi kujtime të mira për atë vend, ka pas shfaqje të 

shumta. 

Beqir Veliu – Unë thash në kuptimin që të nderohet një shtëpi e kulturës ma e bukur. 

Albert Rexhepi – Mbasi   përmend muzeu nga Hysi, pyesë drejtorin, mbasi janë paraparë 

20,000.00€,  për këtë vite për ekspozim për muze, a është ndërmarr diçka lidhur më këtë. 

Ramiz Shala – Ku gjendet muzeu ne Skenderaj, Albert. 

Albert Rexhepi – Muzeu është te kompleksi ne Prekaz. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk kemi, shkojmë me votim, konstatojmë se me 17 

vota për, 2 kundër, dhe 3 abstenime, përkrahet informata nga drejtoria e kulturës, vazhdojmë ne 

pikën e radhës. 



Pyetjet e Këshilltarëve nën pikën të ndryshme; 

Isa Fejzullahi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po i lexoj pyetjet e 

parashtruara,  

1. Qka po ndodh me Parkun e Biznesit në Morinë ? (Bartja e pronës, interesim i 

investitorve, sjellja e investitorve …) 

 

2. Kur do të ndërtohet rruga në lagjën Hylenaj të Tërnavcit? 

 

 

3. Kur do të rregullohet lifti në ndertesen e Komunes ? 

 Sanije Ahmeti – Faleminderit, përshëndetje edhe  njëherë, sa i përket rrugës, në lagjen Hylenaj 

e kamë cekë edhe më herët se është në projekt që nga viti e kaluar, presim këtë vite. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Sa i përket parkut të biznesit kem fjalë të mira 

premtime se do realizohet shpejt, po besoj se brenda 10 dite do na e kthejn përgjigjejen Ministria, 

kamë pasur takime te vazhdushme, po presim. 

Pajazit Isufi – Faleminderit, Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po e lexoj pyetjen e 

parashtruar, Në rrugën “ Zymer Tani” në Fshati Aqarevë, Avdullah Veseli nga ky Fshat ka 

ngritur një shqetësim në lidhje me sigurinë në një pjesë të lagjes në këtë rrugë dhe nga organet 

kompetente  Komunale ka kërkuar që të vendoset pengesa  “ Policë të shtrirë”, pasi që të shtëpit 

e kësaj lagjeje, dukëshmeria  për tu kyqur në rrugë është me distancë të shkurtër dhe në një 

kthesë të rrezikshme e ngasësit e pa ndrëgjegjshem ngasin me një shpejtësi të madhe, andaj ne 

çdo moment jemi të përballuar me rrezik për jetën. 

Pranë organeve komunale edhe me parë kemi bërë kërkesë të njëjtë por pa përgjigjeje. 

Ibush Hetemi – Lidhur me vendosjen e policëve te shtrirë nuk kemi pasur asnjë kërkesë zyrtare 

për të vendosur, por inspektoret do të dalin atu do ta konstatojnë se a është e nevojshme. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, po i lexoj 

pyetjet e parashtruara, Pse nuk po mirëmbahet parku i lirisë, Pse nuk po mirëmbahet parku 

Shaban Polluzha, në qendër të qytetit, i cili është dhen për 15 vite për mirëmbajtje, Kur do të 

shpërndahen banesat e kompleksit banesor UÇK-së, për fëmijët e dëshmorëve. 

Ibush Hetemi – Kemi punuar në parkun e lirisë rreth mirëmbajtjes, ndërsa për parkun Shaban 

Polluzha, është duke punuar që të shiqojmë kontraktorin që e ka për mirëmbajtje. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Sa i përket kompleksit banesor të UÇK-së, 

punëkryersit  i janë borxh për ndërtim, mjete njëherë nuk k, do shiqojmë me Ministrinë e 

mirëqenies sociale ndonjë mundësi. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, po i lexoj 

pyetjet e parashtruara, Kryetarit të Komunës, Bekim Jasharit, 

2. Me datën 8 mars, për nder të ditës së gruas, me iniciativën e asamblistës së LVV, Vjollca 

Ramadani, Kuvendi Komunal në Skenderaj kishte mbajtur një seancë të jashtëzakonshme. Me 

atë rast ne asamblistët kishim miratuar një rezolutë me disa rekomandime, një nga rekomandimet 

me të rëndësishme sipas meje ishte rekomandimi për të krijuar një komision hetimor pë banesat e 

socilait. Detyrë e këtij komisioni do të ishte evidentimi i shfrytëzuesve të këtyre banesave, por 

edhe evidentimi i gjendjes së tyre ekonomike për të vërtetuar se a e meritojnë që vërtet të jenë 

shfrytëzues të këtyre banesave. 

Çfarë keni ndërmarr ju si kryetar që rekomandimet e Kuvendit Komunal, organit me të lartë 

legjislativ në nivelin komunal të zbatohen? A është themeluar ky komision, nëse jo, PSE? 



Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, 

4. Përmes një reagim të datës 12. 06. 2018 që KV-Skenderaj e ka postuar n'fb, veprimet e 

drejtorit të DKRS-së, Ramiz Shala, i ka konsideruar skandaloze. Ata e akuzojnë drejtorin 

Ramiz Shala se ua ka marrë rrjetën dhe topat që ia kishte dhënë federata këtij klubi. 

Gjithnjë sipas këtij reagimi, drejtori i DKRS-së këtë veprim e kishte ndërmarrë 

menjëherë pasi që kanë ecur përfaqësuesit e federatës, duke i futur rrjeten dhe topat në 

veturën e tij për t'i dërguar në shtëpi ose zyrë, siç thonë ata. Veprim ky që ua kishte 

ndërprerë stërvitjet vajzave të grupmoshave të reja, thuhet në vazhdimin e reagimit të 

këtij klubi. Gjithashtu, drejtori i DKRS-së akuzohet se nuk po e subvencionon këtë klub 

të suksesshëm velibollistik, e në anën tjetër dihet që klubin në të cilin është vetë kryetar 

(Klubi i velibollit për meshkuj) e ka subvencionuar me 3000€.  

Në çka është bazuar drejtori i DKRS-së kur e ke bërë një veprim të tillë, SKANDALOZ? 

Dhe, duke pasur parasysh që drejtorin në fjalë shpeshherë e kemi dëgjuar tek shpreh 

krenarinë që po i shërben Bekim Jasharit, a nënkupton kjo që ky drejtor me veprime të 

tilla po i shërben krenarisë së tij për të mposhtur konkurentët duke u fshehur pas emrit të 

Bekim Jasharit? 

 Kryetari i Komunës, z.Bekim Jashari – Sa i përket rekomandimeve të dalura të seancës së 8 

marsit, ende nuk kemi ndërmarr asgjë, ajo qështje kërkon analizë të madhe. 

Ramiz Shala – Lidhur më qështjen që e ngrite Hysi, e kemi dhen sqarim edhe në faqen e 

Komunës, është një projekt i federatës europiane të volejbollit, i kemi prit me kryetarin 

përfaqësuesit e federatës,  qysh e kan spekulu se unë gjoja i kamë marrë i kam qu në shpi paisjet 

e futbollit, nuk qëndron ato i kamë në zyre. 

Lavdije Geci – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  po i lexoj pyetjet e 

parashtruara, 1.Duke e pasur parasysh sa të ndjeshëm janë fëmijët dhe duan kujdes të veçantë si 

dhe vizitat në ordinancat private kushtojnë shumë e poashtu janë vështirë të përballueshme për 

prindërit. 

A planifikoni ta zgjasni orarin e punës në repartin e Pediatrisë QKMF-së? 

2.Cila është gjendja në repartin e Stomatologjisë ?. 

Osman Veliu – Përshëndetje për të gjithë,  sa i përket repartit të pediatrisë, kemi kapacitete të 

kufizuar për shkake të stafit, si dhe të stafi i stomatologjisë, planifikojmë ti zgjerojmë shërbimet. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë, po i lexoj pyetjet e 

parashtruara për këtë seancë,  

Rrugët e lagjeve të fshatrave Krasaliq, Kozhicë, Krasmirovc dhe Çirez nuk janë trajtur. Banorët e 

këtyre fshatrave ankohen vazhdimisht, sepse disa nga këto rrugë janë në gjëndje shumë të keqe 

dhe intervenimi në to është i doemosdoshëm . 

A i keni parasysh këto fshatra dhe a planifikoni që t’i përfshini në buxhetin e vitit të 

ardhshëm këto rrugë? 

Projekti i kanalizimit për B.L. Çirez përfshinë 6 (gjashtë) fshatra, e që realizimi i këtij projekti ka 

një kosto të lartë. Koha për realizimin e këtij projekti do të jetë e gjatë nëse ky projekt kryhet 

vetëm me bugjet të komunës, ndërsa nevoja për trajtim të ujrave të zeza është shumë e madhe. 

A mund ta keni prioritet  dhe të kërkoni mbështetje nga qeveria për realizimin e këtij 

projekti?   

Edhe kjo pyejte ka të bëjë me kanalizimin e B.L Çirez. Problematikë e ralizimit të projekteve të 

kanalizimeve në fund është shkarkimi i ujrave të zeza. Konfiguracioni gjeografik mundëson që 

rrjeti i kanalizimi të këtyre fshatrave të lidhet me atë të fshatrave të Drenasit dhe neve na u duhet 

që të bashkëpunojmë me Drenasin për ta gjetur një zgjidhje. 



A e keni biseduar këtë problematikë me Komunën e Drenasit? 

Sanije Ahmeti – Rrugët e fshatrave që i keni cekur  janë të parapara në buxhet, mirëpo kërkhet 

nga përfaqësuesit e banorëve të jenë me konkret në kërkesa të tyre, sepse rrugët kryesore 

shumica kanë përfunduar, tash kanë mbet rrugicat, sa i përket pyetjes se dytë, jemi në bisedime 

me Ministrinë, rreth rregullimit të kanalizimit. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, për këtë seancë kamë 

parashtruar këto pyetje, Kam pranu nje ankese nga banoret e lagjes I, te cilet jetojne ne ndertesen 

ku gjindet KEK-u 

Ata shprehen te shqetesuar ne lidhje me mbindertimin i cili pritet te ndodhe ne ate objekt, me 

c’rast deklarojne se nuk jane pyetur fare nga komuna... 

Per kete qeshtje kane bere edhe peticion te cilin e kane nenshkruar shumica e banoreve te kesaj 

ndertese... 

Duke e ditur se ajo ndertese eshte e vjeter, shprehen se si eshte e mundur te ndertohet mbi te! 

Njekohesishte pyesin rreth qeshtjes se privatizimit te Luxit. Si eshte e specifikuar ne kotrate 

qeshtja e parkingut, sepse banoret ankohen se permes procesit te privatizimit u eshte marre 

pronesia e parkingjeve te dedikuara per ta.  

Sanije Ahmeti – Lidhur me lagjen I, nuk kemi asnjë peticion nga ta, ndërsa kompania shqiponja 

na ka sjellur neve pëlqimin e banorëve për ndërtim atu, si dhe vlersimin nga një kompani 

profesionale, për ndërtim që i plotëson kushtet ka fortësi objekti për ndërtim të sipër. 

Kryesuesja – Pasi që i shqyrtuam të gjitha pikat e rëndit të ditës, e konsideroj të mbyllur këtë 

seancë, kaloni mirë deri në takimin e radhës. 

 

 

Procesmbajtësi;                                                                                         Kryesuesja e KK-së;                                                                                         

Jeton Osmani                                                                                             znj, Fatbardha Haliti 

_______________                                                                                      ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


