
 

  

 

 

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: 30.07.2018. 

 

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 

30.07.2018, 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 procesverbalit nga mbledhjet e kaluara; 

4. Raporti financiar nr. 04-052/01-0041436/18, për realizimit të buxhetit komunal janar – qershor 

2018, ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

5. Propozim nr. 02-110/01-0039389/18, i datës 13.07.2018, për dhënien në diskutim publik të 

projekt rregullores për kriteret e vendosjes së objekteve të përkohshme në hapësira publike, 

(raporton Kryetari i Komisionit për Statut dhe Rregullore, z. Ramiz Shala); 

6. Propozim – Vendim nr. 02-436/01-0041052, i datës 20.07.2018, për miratimin e raportit të 

arsyeshmërisë, nr. 06-052/01-0039001/18 të planit rregullues të hollësishëm për parkun e 

biznesit në Morinë – Skenderaj, ( raporton Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

7. Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0039398/18, i datës 13.07.2018, për destinimin e pronës 

publike komunale për ndërtimin e kompleksit sportiv,( raporton, Drejtori z. Ramiz Shala); 

8. Raport për përfundim e vitit shkollor 2017/2018, nr. 451/18, e datës 10.07.2018( raporton 

Drejtori, z. Bekim Latifi); 

9. Rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, nr. 01-060/01-0034259/18, të datës 

20.06.2018,( raporton, Kryesuesi i Komitetit, z. Berat Dajaku); 

10. Rekomandimet e komitetit konsultativë për Arsim, Kulturë, Fe, Rini e Sport,( raporton 

Kryesuesi i komiteti z. Ragip Çollaku); 

11. Pyetjet e Këshilltarëve nën pikën të ndryshme. 



12. Memorandum mirëkuptimi i nënshkruar nga 5 Komunat, nr 02-332/01-0042791/18, i datës 

30. 07.2018, ( pikë shtesë) raporton Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari. 

 

 

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, para se të fillojmë me pikat e radhës, siç e dini se  para disa 

ditësh ka ndërruar jetë, veprimtari i çështjeve Kombëtare, z. Adem Demaçi, e që kërkoj nga ju 

një minutë heshtje për nderë të veprimtarisë së tij, Lavdi, të nderuar anëtarë të Kuvendit   

Në sallë janë te pranishëm 24 anëtare te Kuvendit, kërkim falje për mungesë ka marr Sahit 

Çitaku, për arsye shëndetësore, Musaj Hajdari dhe Fatlume Kodra që gjenden jashtë vendit,  

ndërsa  gjatë seancës do të na u bashkëngjiten Musa Fazliu, Arbon Osmani, Beqir Veliu, para se 

ta miratojmë rëndin e ditës e kemi një propozim nga Kryetari i Komunës. 

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

anëtar të Kuvendit, përfaqësues të KFOR, OSBE, shoqërisë civile dhe ju të gjithë të pranishmit, 

pika shtesë që po propozojmë të kemi në këtë rënd dite, ka të bëjë me  memorandum 

mirëkuptimi i lidhur ndërmjet 5 Komunave, siq e shihni edhe në material, ka të bëjë me zonën e 

Qyçavicës,  qëllimi i këtij memorandumi ka të bëjë me shpalljen zonë me interes të veçantë të 

asaj zone, të krijohet një zonë turistike, rekretative, sepse siç e dini se kohen e fundit ajo zonë 

atje ka filluar të degradohet,  nga persona privat, andaj kërkohet  një mbrojtje e tillë, e mirë 

miratim të këtij memorandumi kërkohet aprovim nga Kuvendit i Komunave nënshkruese, andaj 

ju propozoj që ta votoni të hynë si pikë shtesë në këtë rënd dite, faleminderit. 

Kryesuesja – Faleminderit Kryetar, e hap diskutimin, pasi që të lajmëruar për diskutim nuk ka 

shkojmë me votim, konstatojmë se me 24 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, hyn në rënd 

dite memorandum mirëkuptimi i nënshkruar nga 5 Komunat,   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, seancën e 

kaluar e kamë prezantuar kërkesën e Adem Metës,  atë kërkesë z. Adem Meta ja u ka dërguar një 

E-mail të gjithë anëtarëve të Kuvendit, nuk kemi çka me shtuar prej saj, andaj kërkoj që të hy kjo 

informatë si pikë shtesë në këtë rend dite, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Faleminderit Hysni, sa i përket kërkesës, së  z. Adem Meta i kemi kthyer  

përgjigjeje zyrtare, bazën ligjore ja kemi sqaruar se çka na lejon ligji e çka nuk na lejon. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari -  Faleminderit Hysi, e kamë lexuar  E-mail që na e ka 

dërguar, z. Adem Meta, zotohemi që të gjitha kërkesat zyrtare që i ka do të ia plotësojmë. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  propozoj që të largohet nga 

rëndi i ditës pika e 9 e këtij rëndi të ditës,  rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, 

për shkake  se mbledhjen që e kanë mbajtur ky komitet nuk i kanë shqyrtuar të gjitha pikat e 

rëndit të ditës, do duhej të përfundon e tërë mbledhja të shqyrtohen të gjitha pikat e rëndit të 

ditës, e me pastaj të na vijën neve ne Kuvend rekomandimet, faleminderit. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, komiteti për mbrojtje dhe 

shpëtim ka mbajtur mbledhjen e rregullte me datën 14.06.2018,  mbledhja konsiderohet e 

rregullte, ka pasur kuorum, vetëm pika që ka pasur me raportuar drejtori nuk ka mundur të 

shqyrtohet për shkake se drejtori është arsyetuar se nuk ka marrë ftesë. 



Malsor Bejta – Berat mos e merr me tension, ju i keni pasur tri pika, vetëm njërën prej tyre e 

keni shqyrtuar, që i bie me shumë se gjysmën e tyre nuk i keni shqyrtuar, kjo po i bie që nuk i 

keni plotësuar këto rekomandime, plotësoni e na i sjelllni ne Kuvend të plotësuar. 

Berat Dajaku – Nuk kamë kurrfarë qëllimi, e se besoj që as ti nuk ki qëllime, por mendoj se i ke 

ngatërruar, këto janë rekomandime të mbledhjes se mëhershme nuk janë rekomandime të 

mbledhjes se fundit. 

Vjollca Ramadani – Faleminderit, përshëndetje për të gjithë, me që jam pjesë e atij komiteti, 

deshta të pyesë Kryetarin, ne e kemi ftuar drejtorin e bujqësisë  është arsyetuar drejtori se nuk ka 

pranuar ftesë, a nuk ka asistent drejtori apo çfarë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Vjollca, Drejtori me siguri nuk ka 

pranuar ftesë, se nuk po besoj se nuk i është përgjigjur ftesës,  drejtori nuk ka asistent,  tash 

gjendet ne Japoni vizit zyrtare. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim të propozimit, së Malsorit që të largohet nga rendi i 

ditës rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, konstatojmë se me 2 vota për, 1 

abstenim dhe 21 kundër, nuk miratohet propozimi që të largohet nga rendi i ditës rekomandimet 

e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës – E hap diskutimin, konstatojmë se me 23 vota për 1 kundër dhe asnjë 

abstenim, miratohet rëndi i ditës, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar – e Hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese,  në këtë procesverbal mungon pothuajse gjysma e 

diskutimit së kaluar, mirë se mungon se nuk do duhej të hynë  i gjithë aj diskutim që është bërë, e 

dimë se Jetoni, ka shumë punë, me këto seanca të tej zgjatura, por do pjesë të diskutimit ato 

kruciale nuk duhet të i mungon procesverbalit,  po e paraqesë atë që i mungon të përgjigjja që na 

e dha kryetari, lidhur me pyetjen time, rreth rekomandimeve të seancës së 8 marsit ku Kryetari 

është zotuar se deri me 30 qershor të vitit 2019  do të zbatohen rekomandimet që komisioni të 

shqyrtoj çështjen e banesave të socialit,  që i mungon kjo pjesë e përgjigjëjes së Kryetarit, e 

desha ty pyesë Kryetarin, se a mbetesh pran premtimit se deri me 30 qershor të vitit 2019 do t 

zbatosh rekomandimet e dala të seancës së marsit, që Komisioni ta kryen punën e tij. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Pa tjetër që qëndroj prapa asaj çka e kamë thënë, se 

deri me 30 qershor 2019 do të zbatohen ato rekomandime e Komisioni do ta kryen punën e ti. 

Sekretaria e Kuvendit -  Pas evidentimit të vërejtjes të dhënë ne Kuvend  nga anëtari i Kuvendit 

z. Hysni Mehani dhe vërejtjes me shkrim të z. Albert Rexhepi, i vlerësojmë që janë vërejtje me 

vend, po një sqarim për të gjithë anëtarët e Kuvendit, lidhur me procesverbalet e seancave të 

Kuvendit, nuk po kem mundësi që të i përfshijmë e tërë diskutimin e secilit nga ju për shkake të 

seancave të tej zgjatura e voluminoze, po besoj se e mirëkuptoni punën tonë,  dua të ja u sqaroj 

se nuk kemi asnjë qellim me te voglin, faleminderit. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, të procesverbalit nga mbledhja e kaluar, konstatojmë 

se me 26 vota për, asnjë kundër asnjë abstenim miratohet procesverbali nga mbledhja e kaluar, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Raporti financiar nr. 04-052/01-0041436/18, për realizimit të buxhetit komunal janar – 

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

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po e prezantoj ne pika të 

shkurtra raportin financiar për realizimin e buxhetit komunal, janar – qershor 2018, është i 

hartuar duke u mbështetur ne ligjin për financat te pushtetit lokal, dhe ligjet tjera në fuqi, që 

d,m,th është obligim ligjore te sjellim para jush një raport të tillë, i cili pasqyron të gjitha të hyrat 

dhe shpenzimet që rrjedhin ne Komunën tonë, ne faqen 4 e keni raporti i realizimit të buxhetit të 



ekzekutimit për vitin 2018 i shihni  ne kolona fondet burimore, prej grantit të përgjithshëm, të 

hyrat vetanake aktuale, të hyrat e bartura 2017, donacionet, huamarrja e jashtme, gjithsej buxheti 

13,114,785.75 Euro, pastaj ne faqe 6 tabela nr 2 shihni të hyrat vetanake komunale që janë 

realizu diku 60% deri në këtë periudhë,  këto të hyra vetanake rrjedhin duke filluar nga tatimi në 

pronë, e tjera që i shihni në tabele,  pastaj tabela nr 3 analitika e shpenzimeve të buxhetit i shihni 

shpenzimet e nëpër kategori ekonomike duke filluar nga pagat, mallrat dhe shërbimet, 

subvencionet, pastaj te tabela nr 4 shihen projektet e realizuara që janë realizuar deri me tani 

49%,  unë nuk po e zgjati më shumë nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtor, e hapi diskutimin. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po ndërlidhna të raporti 

financiar i realizimit të buxhetit janar – qershor 2018, tek  faqja 5 përqindja e fondeve burimore, 

janë tri pika, pika e parë granti qeveritar, e dyta  të hyrat vetanake, dhe e treta huamarrja e 

jashtme, desha ta di shuma prej 83,354.00€ e marrë hua, nga kush është marrë hua kjo shumë 

edhe pse është marrë, pastaj ne faqe 6 gjobat mandatore, hedhja e mbeturinave  janë paraparë 

1,050.00€  ndërsa të shqiptimi as gjobë, pse kështu, pastaj faqe 8 shpenzimet të ushqimi dhe pije 

i kemi 22,327.00€ është shumë e lartë, e rendon buxhetin, pastaj të drekat zyrtare shuma prej 

14,442.00€ edhe këtu është shumë e lartë, kaq kisha faleminderit. 

Mehmet Berisha – Faleminderit, 92% janë para të grantit qeveritar, tjerat janë nga inkasimet e 

Komunës, huamarrja është e lejune për aktivitete të ndryshme,  të gjobat mandatorë kështu është 

planifikuar, të drekat zyrtare e kamë sqaruar se një pjesë janë borxhe të vitit të kaluar, Kryetari 

ka shpenzuar këtë përiudhë dreka zyrtare 225€. 

Berat Dajaku – Të pyeta edhe për për huamarrje, ku janë marrë hua. 

Mehmet Berisha – Drejtori i arsimit e din, ma mirë, këto janë vetëm të planifikune me duket. 

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin dhe tërë kabinetin e tij 

qeveritar, përfaqësuesit e MAPL-së, KFORI, OSBE, media shoqëri civile dhe ju të gjithë të 

pranishmit,  e kamë shfletu materialin, por me thënë të drejtën kësaj radhe me shumë statusa ne 

rrjete sociale lidhur me këto që po i diskutojmë, po diskutohet shumë çështja e shpenzimeve ne 

dreka zyrtare e kategori tjera ekonomike, nuk e kontestojmë se Kryetarit i bëhen shpenzime, 

mirëpo këto borxhet e bartura që është munduar drejtori ti arsyeton, është dashur më mirë ti 

argumenton nga rrjedhin si rrjedhin, për ata ngjallë debat me të gjerë, pastaj të drejtoria e arsimit, 

drejtori është dashtë është dashtë ti argumentoj me fatura disa shpenzime, si për dru qymyr, në 

menyrë që e gjithë Kuvendi të kenë me të kjartë, pastaj shihet shpenzime për telefona fiks, ka 

qenë mirë të reduktohen, sepse tash e keni kontratën numrat thirrje ne rreth, nuk po e zgjati më 

shumë faleminderit. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, sa i përket shpenzimeve të 

zyrës së Kryetarit mund të ja u sqaroj si te doni, jeni të lirë të i verifikoni që të gjitha, 

faleminderit. 

Mehmet Berisha – Ky raport paraqet incizimin e gjendjes reale, është raport i barazuar me cent, 

e dini edhe ju se janë borxhe te mbetura mi 1 milion euro, dhe jemi duke paguar edhe borxhe, 

nëse doni mund të i verifikoni që të gjitha lirisht, faleminderit. 

Ismet Salihu – Drejtor, nuk po them me sjell fatura këtu, mirëpo të sqaroni në raport, nga janë 

ato borxhe sa jonë kush i ka bërë ato shpenzime. 

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, e kuptoj drejtorin dhe kolegun 

Ismetin se po mundohen të ja hedhin trupin njeri tjetrit, shihet në këtë raport shpenzime enorme 

të larta që i ka tejkalu edhe shpenzimet e kalune, drejtori i arsyetoj po prapë mbesin shuma të 

larta, kishte me qenë mirë që drejtori ti ndanë shpenzimet e kalune me te tashit, faleminderit. 



Mehmet Berisha – Tanë nuk jemi jurista e as ekonomista, ndodh qe mos mi kuptu të gjithë, por 

po besoj që të gjitha janë të sqaruara mirë,  por me nje seancë të radhës do ja u bi të sqaruara të 

gjitha shpenzimet. 

Besarta Meha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po ndalem tek dy kategori, 

qiraja për tokë 2293€  dhe vendimet e gjykatave 63,000€ nëse mundeni me na jep sqarime për 

këto, duke u nisë nga viti i kaluar nuk ka pasur shpenzime për to. 

Mehmet Berisha – Qiraja për tokë janë obligime qëe ka Komuna, ndërsa vendimet gjyqësore 

janë kryesisht vendime për pagat jubilare e përcjellse tek punonjësit që dalin ne pension. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  po filloj ne tabelën tek te 

hyrat, fillimisht te tatimi në pronë është një tejkalim në  raport me vitin e kaluar, edhe pse nuk i 

arrin planifikimin, e kamë një pyetje tek të hyrat nga koncesioni, dallim i madh i realizimit me 

planifikim, pse ky dallim, pastaj tek shpenzimet e udhëtimit jashtë vendi, mëditje, a ja ka vlejte 

këto udhëtime jashtë vendi që janë bërë,  a ka rezultate,  diçka që me ra në sy është  municion 

dhe armë zjarri, shuma 99 Euro, për çfarë bëhet fjalë, tek kapitalet ka rënje pse ngecje. 

Mehmet Berisha – Faleminderit për pyetjet, me te hyrat vetanake nga tatimi në pronë, është 

duke shkuar mirë, deri ne fund të vitit i ofrohet planifikimit, ndërsa te koncesioni ne shtatore 

mendojmë të inkasojmë nje pjesë të mjeteve,  të kapitalet realizimi me përqindje llogaritet 49%, 

ngecje kemi për shkake që po bëjnë kompanit ankesa rreth procedurave ne OSHP. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, shihet te 

drekat zyrtare janë 14,000.€, edhe nëse 4,000€ janë të pushtetit të kaluar prapë është shumë, 

dyfish me shumë se viti i kaluar, pastaj vendime gjyqësore 106,978€, veç e kem si shifër, nuk 

dimë ku dhe çka, të kapitalet shihet një pjesë e paguar e mjeteve e punët nuk janë të kryera, ka 

qenë mirë me i specifiku me mirë këtu, pastaj shpenzimet për udhëtim akomodim, mëditje të 

Kryetari shuma të larta, në kpf kamë kërkuar nga Kryetari raport për to, drejtori ka thënë se nuk 

ka nevoj, keq nëse vazhdon kështu me këto shpenzime. 

Mehmet Berisha – Të shpenzimet për ushqim dhe pije përfshin, shpenzimet për ushqim dhe pije 

edhe për shtëpin e të moshuarve, pastaj shpenzimet e Kryetarit për vizita jashtë vendi, Kryetari 

ka qenë vizitë jashtë vendi, dikur tri vizita, me shpenzime minimale, gjë që ka qenë për interes të 

Komunës sonë, ka takuar investitor të ndryshëm lidhur me investimet për parkun e biznesit. 

Malsor Bejta – Faleminderit, edhe pse nuk kamë njohuri shumë me financa, por jam munduar 

që ta bëjë një përmbledhje lidhur me këtë raport financiar, tek kategoria ekonomike mallra dhe 

shërbime shihet se ka ngritje prej 18%,  subvencionet rënje prej 55%,  me intereson ta di ku është 

problemi i kësaj  rënjë ku është problemi, dhe të merren masa për këtë çështje, tek kapitalet është 

interesant këtu thuhet ka shënuar rënie sa 85% të vitit të kaluar, pse nuk e keni bërë ka shënuar 

rënie 15% është ma e logjikshme, një qeverisje e mirë do ishte kur ne mallra dhe shërbime ka 

shpenzime të vogla e subvensionet të kenë rritje,  e ceken edhe parafolësit e mi se drekat kanë 

shënuar rritje te shpenzimeve të mëdha,  kur e dimë gjendjen ekonomike tek ne,  pastaj të 

projektet kapitale, tek dy projektet e para i kemi të zhbrasta, nuk kemi kurrfarë shifre, të 

sqarohen më mirë, pastaj të projektet kapitale si kanalizim, asfaltim, këto projekte do duhej të 

realizohen kur është koha me e përshtatshme klimatike, pastaj tri projekte figurojnë veç me emër 

e para për to ska të cekura, të sqarohen më mirë, pastaj tek shpenzimet e Kryetarit thuhet atu 

edhe shpenzime tjera, me intereson çka përfshihet këtu te shpenzimet tjera, kaq kisha 

faleminderit. 

Mehmet Berisha – Për shpenzimet ne mallra dhe shpenzime disa herë dhashë përgjigjeje, kjo 

shumë është e lartë për shkake se kemi paguar edhe borxhe të vitit të kaluar, tek kapitalet ka rëne 

për shkake se kompanit po bëjnë ankesa ne OSHP, e ankesat po i zvarritin realizimin e 



projekteve, prapë po e thamë se për të gjitha shpenzimet, lirisht mund te vini në drejtori i 

verifikoni të gjitha. 

Vjollca Ramadani -  Faleminderit Kryesuese, desha të lidhem më atë që tha drejtori, nuk jemi të 

gjithë ekonomista e jurista, por drejtor këtu kemi të bëjmë me qështje ekonomike, që ndërlidhen 

direkt me profesionin tuaj,  pasi që po diskutojmë për shpenzimet buxhetore, desha të pyesë a ka 

me mbet prapë Komuna e jonë në borxhe, kaq kisha faleminderit. 

Mehmet Berisha- E  vërtetë se jamë ekonomistë, edhe kagja me përvojë të gjatë në këtë fushë, e 

dini se borxhe zero nuk ka shanca të këtë, mirëpo po mundohemi të menaxhojmë më mirë, e të 

mos këtë kontrata kornizë. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 25 vota për, 3 kundër, dhe asnjë 

abstenim, përkrahet raporti financiar i realizimit të buxhetit janar – qershor 2018, vazhdojmë me 

pikën e radhës.  

Propozim nr. 02-110/01-0039389/18, i datës 13.07.2018, për dhënien në diskutim publik të 

projekt rregullores për kriteret e vendosjes së objekteve të përkohshme në hapësira 

publike, (raporton Kryetari i Komisionit për Statut dhe Rregullore, z. Ramiz Shala); 

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

dhe ju të gjithë, të pranishmit, Komisioni për statut dhe rregullore, pas kërkesës për hartimin e 

rregullores për kriteret e vendosjes së objekteve të përkohshme ne hapësira publike, mbajti 

mbledhjet e shqyrtojë dhe e punuam draftin e kësaj projekt rregulloreje, andaj kërkoj nga ju që ta 

miratoni, për arsye se është me se e nevojshme që Komuna e jonë ta këtë një rregullore të tillë, 

sepse çështjen e vendosjes së objekteve të përkohshme ne hapësirat publike deri me tani nuk e 

kemi pasur të rregulluar. 

Malsor Bejta – Faleminderit Kryesuese, nenit 2  të kësaj projekt rregulloreje i mungon një pjesë 

e tekstit, pastaj te neni 3 paragrafi 2 pika 6 ku thuhet streh për pritjen e autobusëve, pastaj të neni 

9 e njëjta pakjartësi, sepse strehët për pritje të autobusëve, është obligim i Komunës të i 

rrregulloj  jo i kompanive private, pastaj të neni 15 përmenden lojrat e fatit, mendoj se kjo 

komplet duhet të hynë ne nenin 14, pastaj ne paragrafin 4 të nenit 15 duhet të hynë edhe festa e 

17 shkurtit, 28 Nëntorit, te neni 13 kur flitet për sipërfaqet e gjelbëruara, a do merrni masa për 

ata që i kanë betonu sipërfaqet e gjelbëruara përgjatë sheshit në qytet, pastaj për ata që po i 

shfrytëzojnë hapësirat publike çka do bëni a do ti legalizoni apo çfarë do të ndërmerrni. 

Ramiz Shala – Fillimisht ju tregova se kjo rregullore po propozohet që të kalon ne diskutim 

publik, e gjatë diskutimit publik do të plotësohet ende, me vërejtjet e qytetarëve e pjesëmarrëseve 

në dëgjim publik, ndërsa sa i përket teksit që i mungon në dokumentin time është i kompletuar. 

Malsor Bejta – Unë  të thash që mungon një pjesë e tekstit, e për me qit ne diskutim publik 

është mirë të plotësohet njëherë, merrni vërejtjet parasyshë, tjetër e ki tarif të njëjtë  tiket të lojrat 

e fatit me atë të librave të shitjes, vlera 10€ në muaj. 

Ramiz Shala – Lojrat e fatit janë të rrregulluar me ligj të veçant, e që zbatohet ligji që ka fuqi 

më të madhe juridike, gabimet tenike mund të ndodhin, për çështje teknike tjetër kush merret. 

Hysni Mehani – Nuk do duhej të paraqitet si problem nëse jepen vërejtje, sugjerime, sepse 

vetëm pasurohet projekt rregullorja, me intereson të di pse mungon nënshkrimi i Kryetarit në 

këtë projekt rregullore, po ndërlidhem tek neni 15,  mendoj se pjesa prej tiketave të lojrave të 

fatit duhet të hjeket. 

Ramiz Shala – Faleminderit, rregullorja përcakton vetëm pikat se ku kanë me u shit tiketat e 

lojrave të fatit, e tjerat i rregullon ligji, të pyetja pse mungon nënshkrimi i Kryetarit, njëherë 

është vetëm draft, në fund nënshkruhet e protokollohet. 



Hysni Mehani  - Nuk jamë njohës i të gjitha fushave, por mendoj, se do duhet të nënshkruhet, 

drafti, pastaj mungon edhe një pjesë e tekstit atu ku thuhet , vendimet për vendosjen e objekteve 

të përkoshme ne hapësira publike i lëshon drejtoria e urbanizmit sipas, përfundon fjalia. 

Pajazit Isufi -  E dimë të gjithë sa të nevojshme e kemi si Komunë ta kemi një rregullorje të 

tillë, kur e dimë se një pjesë e sheshit shfrytëzohet pa kurfar lejesh e kriteresh, e një rregullore e 

tillë do ta zgjidhte këtë problem, ne do ta jepim kontributin tonë edhe ne diskutim publik. 

Ismet Salihu – Përshëndetje edhe njëherë, një rregullore e tillë, është me se e nevojshme, sepse e 

rregullon këtë fushë, desha ta di se a ka marrë pjesë në proces të punimit të kësaj projekt 

rregullore, stafi i drejtorive që mbulojnë këtë fushë,  dhe tjetër është mirë të plotësohet mirë, e të 

shkon ne diskutim publik e kompletuar. 

Ramiz Shala-  Po jemi dakorduar me drejtori gjatë punimit të kësaj projekt rregullorje, kanë 

dhenë kontributin secili në këtë projekt rregullore. 

Berat Dajaku  - Përshëndetje për të gjithë, ju përgëzoj për një rregullore të tillë, të nevojshme 

për Komunën tonë, vëretjen e njëjtë e kamë si të Malsorit, që i mungon një pjesë e teksitit,  pastaj 

shoh një tarif pak të lartë për hapsiren ku vendosen gjeneratorët e bizneseve, 10 € për metër 

kator, të shiqohet të ulet kjo shumë, sepse edhe e dim se edhe nuk i shfrytëzojnë qaq ata 

gjenerator. 

Ramiz Shala – Komuna e jonë ka tarifa të ulet, në krahasim me Komunat tjera.   

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 28 vota për, asnjë kundër, asnjë 

abstenim, miratohet propozim- vendimi për dhënien në diskutim publik, e projekt rregullores, për 

vendosjen e objekteve të përkoshme ne hapësirat publike,  kërkojmë nga ju që të ta miratoni 

lëvizjen e pikave të rëndit të ditës për shkake të agjendës së në pikën e 6 të shqyrtohet, propozim 

vendimi për miratimin e raportit të arsyeshmerisë për parkun e biznesit. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë 

për të gjithë, memorandumi i mirëkuptimi i lidhure ndërmjet 5 Komunave ka të bëjë me zonën e 

Qyçavicës, që mendojmë ta shpallim zonë me interes të përgjithshëm, që planifikohet ajo zonë të 

përcaktohet si zonë e turizmit për rekreacion, ajo zonë ka nevojë të mbrohet nga degradimi që po 

i bëhet, siq e shihni se ky memorandum merr fuqin juridike me rastin e aprovimit nga Kuvendet 

e 5 Komunave, andaj ju kërkoj që ta miratoni, kjo ishte ne pika të shkurtëra, materialin e keni, ju 

faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, desha ta di pse është përfshi Komuna e Mitrovicës, që 

gjeografikisht nuk kufizohet me zonë të Qyçavicës, the Kryetar se po degradohet ajo zonë, kishte 

me qenë mirë të na tregoni se kush po e degradon atë zonë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Nuk e di se kush po e degradon, mirëpo roja e pyllit e 

asaj zone na kan jap informata, Komunen e Mitrovicës, vetë jemi dakorduar që të kemi në këtë 

memorandum. 

Pajazit Isufi – Ju përgëzoj për këtë iniciativë, vetëm shpresoj që të realizohet, vetëm kisha 

kërkuar, që në atë zonë mos të  lejohet ndërtimi i gur thyesve, për shkake se po e ndotin 

ambientin. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Nuk do lejojmë të ndërtohen gurëthyes. 

Malsor Bejta – Kryetar, a mund të përgjigjesh në pyetjen që kam parashtruar se kur pritet të 

përfundon palestra sportive, mbasi e paske agjendën e nuk po qendrojshe ne seancë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Sa i përket palestrës sportive, drejtori i kulturës është 

ma shumë i kyqur në këtë proces, por na kan premtuar se ka fundi i këtij viti do të përfundon, po 

përgjigjem edhe në pyetjen e Vjollca Ramadani, se gjeja së Kryetari i Komunës ka punësuar 



njerëz në këmbim të votës në Kuvend, nuk është aspak e vërtet, të gjitha konkurset kan qenë 

transparente, dhe janë pranuar meritorët ata që i kanë plotësuar kushtet.  

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 28 vota për, asnjë kundër, dhe 

asnjë abstenim miratohet memorandum mirëkuptimi, i lidhur ndërmjet 5 Komunave, vazhdojmë 

me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-436/01-0041052, i datës 20.07.2018, për miratimin e raportit të 

arsyeshmërisë, nr. 06-052/01-0039001/18 të planit rregullues të hollësishëm për parkun e 

biznesit në Morinë – Skenderaj, ( raporton Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, ky propozim 

vendim ka të bëjë me planin e hollësishëm për parkun e biznesit në Morinë, në konsullt me 

Ministrinë e  ne zbatim te udhëzimit administrativ 01/2018, para hartimit të planit të hollësishëm 

duhet të miratojmë raportin e arsyeshmerisë, andaj ju lusë që ta miratoni, faleminderit. 

Malsor Bejta – Kur është marrë vendimi nga Kuvendi i Komunës për atë park të biznesit, 

Qeveria e Kosovës ka dhenë pëlqimin që ajo pronë të kthehet në pronësi të Komunës, mirëpo 

atëherë është miratuar për park të biznesit e tash në këtë raport shihet ridestinim i ri po banesa e 

banim, dmth këtu thuhet për qellim banimi dhe ngritje të shoqërisë civile, pse po ndodh tash kjo 

kështu. 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese e kamë sqaruar edhe më herët, plani zhvillimor 

Komunal që është punuar më herët atë zonë për rreth parasheh edhe zonë banimi, e ne ne planin 

e hollësishëm do ta përcaktojmë vetëm për biznese. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, Drejtoresha duhet të na e sqaroj se qiky vendim qe e 

marrim sot, a do ta shfuqizoj vendimin që e kemi marr me heret për plan të hollësishëm,  tjetër 

vertetë shihet ne këtë raport se brenda asaj zone parashihet edhe zonë banimi, e që bije ne 

kundërshtim me atë qe kemi miratu për park biznesi, tjetër ky park biznesi nuk ka as studim 

fizibiliteti, qe besoj që nuk do realizohet, ashtu siq po dështojnë në përgjithësi ne shumë Komuna 

parqet e bizneseve. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, edhe unë deshta ta ngriti qeshtjen e njejtë me të 

Malsorit, që ky raport në atë zonë parasheh zonë banimi e që ne kemi miratuar me heret për park 

të biznesit, propozoj që te hieqt fjala qëllim banimi. 

Besarta Meha- tek skenari i propozuar kemi terme të ndryshme si funksionalizimi i  objekteve 

ekzistuese sa e di unë nuk ka objekte ekzistuese atu, pastaj përdoret termet rekreacion, sheshet 

atu është planifikuar zonë ekonomike e jo zonë banimi. 

Sanije Ahmeti – Unë shpjegova edhe me herët së PZHK-ja parasheh përreth asaj zone edhe 

zonë banimi, prandaj me plan të hollësishëm do ta definojmë saktë. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuesen, parafolësit e mi e cekën së raporti i arsyeshmërisë 

parasheh zonë banimi atu, si dhe funksionalizim të objekteve ekzistuese e që do të duhej të 

definohej vetëm për zonë ekonomike, si dhe deha të pyes së a kanë qenë me heret parcela të 

ndara apo ju i keni ndarë sepse në procedura të ankandit publik do të dalin parcela të ndara veç e 

veç. 

Pajazit Isufi – Drejtoresha sqaroj po nuk me binden fjalët e saj tek përfshirja  e banimit në atë 

zonë e që duhet te na sqaroj prapë çeshjten e zonës së banimit   në parkun e biznesit. 

Sanije Ahmeti- E sqarova për disaten herë së PZHK-ja aktualisht parasheh kështu e që po ju 

tregoj prapë së ky raport është hartuar në konsultim me Ministrinë, sa i përket parcelave ato kanë 

qenë të ndara. 

Kryesuesja- Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë së me 14 vota për, 4 kundçr,4 abstenim 

miratohet raporti i arsyeshmerisë për parkun e biznesit, vazhdojmë me pikën e radhës.    



Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0039398/18, i datës 13.07.2018, për destinimin e pronës 

publike komunale për ndërtimin e kompleksit sportiv,( raporton, Drejtori z. Ramiz Shala); 

Ramiz Shala- Faleminderit Kryesuese, siç e dini se Komuna e Skenderajt, nuk ka pronë të 

destinuar për kompleks sportivë e që është me se e nevojshme, e që me këtë propozim vendim 

është planifikuar të destinohet tek fabrika e municionit, që në atë zonë planifikohet të ndërtohet 

stadium, palestër sportive, pishinë olimpike, prandaj kërkoj nga ju që ta miratoni këtë propozim 

vendim. 

Kryesuesja- E hapi debatin për këtë pikë të rendit të dites. 

Beqir Veliu- Faleminderit Kryesuese, lidhur me këtë kompleks sportiv desha të pyes se pas 

këtyre projekteve që kanë me u realizu në këtë kompleks, çka do të ndërtohet tjetër, si dhe desha 

të propozoj që këtij kompleksi ti vihet emri Hajdin dhe Hashim Ajeti, ju faleminderit. 

Musa Fazliu- Faleminderit Kryesuese përshëndetje për të gjithë të pranishmit, ky kompleks 

sportiv po planifikohet të ndërtohet në zonën e fshatit Klinë e Poshtme, e qe për këtë nuk janë të 

pyetur fare banorët e fshatit Klinë e Poshtme, e që një pjesë të kësaj zone e kemi të destinuar për 

varreza, andaj është dashtë të pyeten banorët lidhur me këtë projekt. 

Ramiz Shala- Kompleksi sportiv parasheh pishinë olimpike, parking për kompleks fushë 

sintetike dhe stadiumin e madh për qytet, sa i përket kësaj zone e kemi verifikuar saktë së është 

në pronësi të Komunës së Skenderajt, ndërsa pjesës së varrezave të fshatit Klinë e Poshtme nuk i 

afrohet kompleksi. 

Musa Fazliu- Përshëndetje edhe një herë kjo zonë është zonë e fshatit Klinë e Poshtme dhe është 

dashtë të pyeten banorët për këtë. 

Hysni Mehani- Faleminderit është një projekt për të cilin ju përgëzoj që është i nevojshëm për 

Komunën e Skenderajt dhe është një e mirë që është premtim i Kryetarit të shiqojmë a po e 

realizon. 

Pajazit Isufi- Faleminderit Kryesuese është projekt shumë me vend shpresoj që të realizohet dhe 

sa i përket varrezave të bëhet një kompromis ti largohet varrezave ky projekt. 

Agron Kajtazi – faleminderit Kryesuese, komplimente drejtor për këto punë të mira që po bën 

për Kulturën dhe Sportin e  Komunës së Skenderajt. 

Malësor Bejta- Kur jemi tek ky destinim për kompleks sportiv nuk e shoh që do të realizohen 

kërkoj nga ju që të sjellni projekte të vlerës me të ulët e jo projekt me vlera kaq të larta e të pa 

realizuara projekti i tillë nuk mund ta realizoni edhe nëse do të udhëhiqeni për 4 mandate. 

Kryesuesja- Atëherë shkojmë me votim , konstatojmë se me  23 vota për, asnjë kundër dhe asnjë 

abstenim miratohet  Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0039398/18, i datës 13.07.2018, për 

destinimin e pronës publike komunale për ndërtimin e kompleksit sportiv, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

 Raport për përfundim e vitit shkollor 2017/2018, nr. 451/18, e datës 10.07.2018   

Ahmet Tahiri- Faleminderit Kryesuese përshëndetje për të gjithë të pranishmit po e prezantoj 

këtë raport në mungesë të drejtorit Komuna jonë ka gjithsej 10,750.00 nxënës të angazhuar me 

gjithsej 857 punëtorë janë bërë të gjitha përgatitjet për procesin mësimor me shpërndarje të 

librave dhe gjërave tjera të nevojshme janë trajnuar gjithsej 400 mësimdhënës për kurikula të reja 

mësimore  kemi dërguar në gara të ndryshme dhe lëndë të ndryshme nxënës të shkollave të 

ndryshme,nuk po e zgjati me shumë të gjitha i keni në material. 

Fitore Mangjolli- Faleminderit Kryesuese përshëndetje për të gjithë sa i përket gjendjes së 

arsimit mbetet ende gjendja shqetësuese kjo shihet në testin e maturës kishte me qenë mirë që të 

kthehen sytë nga arsimi fillor dhe mësimdhënësit të praktikojnë reforma të reja për mësimdhënie. 



Albert Rexhepi- Faleminderit Kryesuese, desha mu lidh në rezultatet e testit të maturës ku 

shihen dallime të mëdha në shkollën e mesme Gjimnazi Hamëz Jashari me atë Antzon Çetta, a 

keni bërë ndonjë herë analizë pse janë kaq të dobëta rezultatet në shkollën e mesme teknike, 

mendoj se do të duhej që në shkollë fillore do duhet që nxënësit të orientohen për drejtimet e 

shkollës së mesme në të cilat kanë prirje me shumë. 

Isa Fejzullahu- Përshëndetje për të gjithë desha ta ngriti një shqetësim lidhur me lëvizjen e 

nxënësve nga shkollat e fshatrave në ato të qytetit, ku qëndron këtu problemi pse po ndodhë kjo. 

Ahmet Tahiri- Lëvizjet  e nxënësve prej fshatrave në qytete janë të natyrshme për shkak që disa 

prej tyre  ndërrojnë banimin. 

Isa Fejzullahu- Me interesoj lëvizja  e nxënësve nga Kuçica Klina e Epërm për në Skenderaj pse 

po ndodh kjo. 

Ahmet Tahiri-Këtu është interesimi i vet prindërve për ti dërguar nxënësit në shkollat e  qytetit. 

Agron Kajtazi- Me interesoj pse në kohën e paraluftës  e me kushte me të dobëta ekonomik, me 

numër me të madh të nxënësve në klasa  ka qenë rezultati me i mirë se sa në kohën e sodit, si dhe 

kisha kërkuar që të bëhet një monitorim në shkollat e viseve rurale. 

Hysni Mehani-Përshëndetje   për të gjithë mendoj që lëvizja  e nxënësve nga fshatrat për në qytet 

vie si pasojë e cilësisë me të madhe në qytet, mendoj se nxënësit duhet të orientohen nga 

shkencat teknike, si dhe të fokusohen me shumë në lëndët e informatikës dhe gjuhës angleze 

sepse me shumë janë profitabile. 

Naser Bajraktari- Faleminderit Kryesuese unë desha ta ngriti çështjen e nxënësve në Klinë të 

Epërme që një pjesë të tyre i sjellin në Skenderaj, cila është arsyeja ku qëndron problemi, mos 

puna apo diçka tjetër. 

Ahmet Tahiri-Faleminderit për pyetjet, për cilësinë dhe suksesin e nxënësve,  fajtor janë të 

gjithë duke filluar nga nxënësit, prindërit, mësimdhënësit për shkak së nuk kemi seriozitet në 

punë prandaj nuk kemi  rezultate. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim konstatojmë se me 23 vota për, asnjë kundër dhe asnjë 

abstenim përkrahet raporti nga DKA, vazhdojmë me pikën e radhës. 

 Rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, nr. 01-060/01-0034259/18, të datës 

20.06.2018,( raporton, Kryesuesi i Komitetit, z. Berat Dajaku); 

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

mbajtur me datën, 14.06.2018, ka nxjerr tri rekomandime, rekomandimi i parë është që Komuna 

të bëjë përpjekje që të siguroj mjete për ndihmë emergjente për fermerët e prekur gjatë stuhisë së 

bresherit qe preku Komunën tonë me datën 21.05.2018, rekomandimi i dytë të shiqohet 

mundësia për sigurimin e një cisterne për furnizim me ujë të pijshëm për sezonen e verës, dhe 

për nevoja emergjente, rekomandimi i tretë të shiqohet mundësia e pastrimit të puseve, bunarëve, 

ne lokalet e ndryshme të Komunës sonë sidomos pas vërshimeve, sepse po mbushen me lyme 

dhe mund të shfaqen epidemi. 

Kryesuesja -  E hapi diskutimin për këtë pikë. 

Albert Rexhepi – Faleminderit Kryesuese, kam një pyetje për rekomandimin e dytë, për 

sigurimin e një cisterne, a ka të bëjë për cistern lëvizëse, apo një pikë ku do furnizohen me ujë.  

Isa Fejzullahu – Ne rekomandimin për cistern, e kemi bërë duke i pa nevojat e kërkesat e 

qytetarëve për të. 

Pajazit Isufi – Sa i përket dëmeve nga breshri, Komuna nuk ka kapacitete më i kompenzu 

dëmet, do duhet një bashkëfinancim me Ministrinë e Bujqësisë, për qështje të cisternës është 

parë nevojë e qytetarëve.  



Mehmet Berisha  - Sa për informatë, sot i kemi përcjell listat për kompenzim të dëmeve në 

Ministri, presim kompenzimin e tyre. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 21 vota për, asnjë kundër, asnjë 

abstenim, përkrahen rekomandimet e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

Rekomandimet e komitetit konsultativë për Arsim, Kulturë, Fe, Rini e Sport,( raporton 

Kryesuesi i komiteti z. Ragip Çollaku); 

E kemi njoftuar Kryesuesin e Komitetit konsultativë të Arsim, Kulturë, Rini, Fe e Sport, po nuk 

ka ardhur në seancë për të i prezentuar, rekomandimet, ju vendosni se a do i shqyrtoni a jo.  

Besarta Meha – Faleminderit Kryesuese, po dha sqarim lidhur me këto rekomandime, pasi që 

kamë qenë më heret pjesë e komiteteve, nuk e kanë obligim ligjore për ti prezantuar para 

Kuvendit. 

Kryesuesja – E hap diskutimin. 

Albert Rexhepi – Desha ta di se ne rekomandimin e dytë qe e kanë sjellë, a janë konsultuar me 

staf të shkollës a jo kur e kanë përpiluar këtë rekomandim. 

Fitore Mangjolli – Unë mendoj se nuk është rekomandim me vend, rekomandimim  i dytë, 

dohej të analizohet më mirë. 

Malsor Bejta – Ky ridestinim për këto shkolla, nuk mendoj se është rekomandim me vend, duke 

i ditur specifikat e Shkollava. 

Kryesuesja – Atëherë Shkojmë me votim, konstatojmë se me 14 vota për, 4 kundër, dhe 3 

abstenime, përkrahen rekomandimet e komitetit konsultativë, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Pyetjet e Këshilltarëve nën pikën të ndryshme. 

Donika Rushiti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po e lexoj pyetjen e 

parashtruar për këtë seancë, Qytetarët e lagjes IV,Rr."MERITA       MURTEZAJ" Kanë bërë 

kërkesë për Asfaltimin e kësaj pjese të rrugës.Më pas janë mbledhur edhe nënshkrimet nga ana e 

banorëve,si dhe kërkesa është aprovuar nga Drejtoria e Urbanizmit. 

Qytetarët pyesin se kur do fillojnë punimet dhe a janë marrë hapat konkret që kjo rrugë të 

përfundojë gjatë këtij viti? 

Sanije Ahmeti – Sa i përket  asfaltimit të rrugës të asaj lagjje, vetëm pritet të përfundojnë 

procedurat e prokurimit, e të filloj punimi. 

Sami Aruqi – Faleminderit Kryesuese, po lexoj pyetjet, në Shkollën Malush Ahmeti në Rezallë, 

nxënësit e kësaj Shkolle aktivitetet i zhvillojnë në kushte tepët të rënda, gjatë orëve të edukatës 

fizike 3 nxënës të kësaj shkolle kanë thyere gjymtyrët, për shkake të kushteve të rënda, andaj 

lusim organet përgjegjëse të Komunës që në afate sa më të shpejt të ndërmarrin masa për 

rregullimin e kësaj fushe, gjithashtu kërkesë e banorëve të lagjes Ahmeti deri ne lagjen Deliu të 

intervenohet për rregullimin e tretuarit për shakë se jeta e nxënësve të këtyre lagjeve deri të 

shkolla është e rrezikuar nga mungesa e tretuarit. 

Sanije Ahmeti  - Për sallë sportive, është bërë kërkesë për në Ministri, ndërsa për tretuar, e kemi 

prioritet. 

Besarta Meha  - Faleminderit Kryesuese, po i lexoj pyetjet e parashtruara, Për Drejtorin e 

Urbanizimit 

Para një viti është trajtuar rruga e Lagjes Meha në fshatin Prekaz, ku është bërë zgjerimi i rrugës, 

shtrimi me zhavorr, por projekti ka mbetur i papërfunduar, pasi ende nuk është asfaltuar, pyetja 

ime është kur do të bëhet asfaltimi i kësaj rruge? 

Për Drejtorin e Sherbimeve Publike 



Zona e qytetit në Skenderaj ka disa parqe si, Parku “Shaban Polluzha”, parku “Amerikan i 

Lirisë”, parku “Idriz Rreci”. Nga mungesa e mirëmbajtjes së tyre këto parqe aktualisht janë me 

plot mbeturina, duke bërë që qytetarët mos të mund ti shfrytëzojnë e sidomos parkun “Amerikan 

të Lirisë”. Pse nuk po mirëmbahen këto parqe? 

Fshatrat e bashkësisë Lokale të Likacit, si: Tica, Plluzhina, Likoci, Murga, Abria dhe Likoci i Ri 

janë në hall të madh me mungesën e ujësjellësit, por problem edhe më i madh mbetet mungesa e 

kanalizimit, ku në shumë raste ujërat e zeza kalojnë nëpër rrugë, duke rrezikuar ndonjë epidemi 

për këta banor, sepse sipas tyre ne rastet e reshjeve të mëdha të shiut këto ujëra të kanalizimit 

arrinë te futen ne puset e tyre qe i perdorin per uje të pijes. Pyetja ime është se a ka në plan 

komuna e Skenderajt të investoj në rrjetin e ujësjellësit e sidomos ne atë të kanalizimit, pasi 

situata për këta banor është shqetësuese? 

Sanije Ahmeti – Sa i përket asfaltimit të rrugës në Lagjen Mehaj është trajtuar, sa i përket 

ujësjellësit në bashkësisë lokale të Likocit, është projekt i CDI-së, është fazë e dytë, ndërsa 

kanalizimi është në procedurë. 

Ibush Hetemi – Faleminderit për pyetjet, sa i përket tri parqeve të qytetit që i keni përmend, nuk 

qëndron edhe keq gjendja, janë marrë masa, është përmisuar gjendja, po duhet ende punë në to. 

Isa Fejzullahu – Faleminderit Kryesuese, për pyetjen e parë mora përgjigjeje, po lexoj pyetjen e 

dytë dhe të treten, kur do të vendosen pengesat policet e shtrirë në rrugën Osman Geci në 

Skenderaj për të evituar aksidentet në trafik, Pse Komuna të stacioni i autobusëve po lejon që të 

operojnë kioska pa leje që po dëmtojnë biznese legale, ka ankesa nga qytetarët. 

Ibush Hetemi – Faleminderit, sa i përket pyetjes për polic të shtriri, kemi kërkesa nga qytetarët,  

por njëherë nuk kemi mjete, por në planë kemi që ti vendosim. 

Vjollca Ramadani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, për pyetjen e parë mora 

përgjigjeje, po e lexoj pyetjen e dytë dhe të treten, Për: Drejtorinë e shëndetësisë: 

Në raportin financiar të realizimit buxhetor janar – qershor 2018 kemi pranuar dy donacione, 

sipas këtij raporti: 71,070.00 euro nga Qeveria Japoneze, si dhe, 65,538.00 euro nga Qeveria 

Zvicerane. 

Si janë destinuar këto mjete, dhe aparatura që është marrë, a është duke funksionuar ? 

Për: Drejtorisë së Urbanizmit  

Meqë për bashkësinë lokale të Likocit sipas raportit financiar janar – qershor 2018 janë të 

parapara që në kanalizim të investohen 90.000 euro. 

A pritet te filloj se shpejti, apo rrezikon të mbetet si në qeverisjen e kaluar ? 

Osman Veliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, sa i përket donacioneve për 

aporatur, janë duke funksionuar mirë aparaturat si ne emergjencë ashtu edhe në reparte tjera, por 

ende nuk e kemi të kompletuar stafin mjekësore, e qe presim ta kompletojmë. 

Sanije Ahmeti – Sa i përket kanalizimit në bashkësinë lokale të Likocit, ka ankesa nga 

kompanit, OSHP, e ka zvarrit procesin. 

Albert Rexhepi – Prezanton pyetjen për Ismet Salihun,  

Kërkesë e banorëve të Fshatit Burojë  për vazhdimin e projektit të kanalizimit për Lagjen 

Thaçi.Pas shumë kërkesave të shumta dhe premtimeve të udhëheqëseve të drejtorisë së 

urbanizimit ende nuk ka përfunduar projekti i kanalizimit në lagjen Thaçi në Burojë. 

Ujërat e zeza të lagjes sonë, janë shqetësuese, dhe të dëmshme për të mbjellurat bujqësore, dhe 

për puset e ujit për pije që janë në afërsi, pra ekziston mundësi e helmimit të ujit për pije. 



Mu për këtë kemi pas shumë ankesa dhe kërcënime nga fqinjë për këto ujëra të zeza. Ankesat e 

tyre kanë shkuar edhe në  polici të cilët kanë dalë në teren dhe në bashkëpunim me drejtorin e 

urbanizmit kemi bërë marrëveshje që ky projekt të përfundoj deri me 30 qershor 2017, mirëpo 

kjo mbeti në letër, sepse deri me sot ende nuk është kryer. 

Prandaj kërkoj nga ju që ta përfundoni këtë projekt, në mënyrë që ti evitojmë problemet tjera që 

mund të na u paraqiten. 

Shpresojmë që të merrni më këtë kërkesë, e të përfundoj ky projekt i nisur që 2 vite. 

Sanije Ahmeti – Faleminderit, në lagjen thaqi në Buroj, ka pasur probleme pronësore, në 

realizimin e projektit të kanalizimit,  tash e kemi prioritet ta realizojmë atë projekt. 

Pajazit  Isufi – Faleminderit Kryesuese, po e lexoj pyetjen, Me datën 15.02.1945, në një pritje 

mirë të organizuar  nga forcat çetnike serboskllave, ranë shumë Dëshmor të forcave nacionaliste 

të Shaban Polluzhës ne mesin e tyre edhe Ilaz dhe Shaban Bajraktari nga Fshati Plluzhinë. Tek 

vendi i quajtur Përroi i Keq, ne ngastrën kadastrale 869/1 pran kk. Skenderaj. 

Tek vendi i shumë të rënëve, kk. Skenderaj kishte  ngritur një pllakë përkujtimore, kurse AKP-ja, 

këtë varrezë të Dëshmorëve, e kishe dhen në shfrytëzim një kontraktuesi që për hire të 

privatësisë nuk po e ceku emrin, kurse kontraktuesi i parë e kishte lëshuar këtë vend në 

shfrytëzim kontraktuesit të dytë e ky i dyti vend varrezat e dëshmorëve e kishte shëndrruar në 

pemishtë, siç shihet edhe ne foto, pyetje për KK Skenderaj, a është Komuna në dijeni për këtë 

dukuri të shëmtuar , A ka ndërmarrë Komuna, ndonjë  veprim për ta stopuar , Simbas kësaj 

dukurie a mund të ndodhë që varrezat e Dëshmorëve të Luftës së fundit në një të ardhme nga 

nipërit tanë të shëndrrohen në pemishte. 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, para se të filloj të përgjigjem në pyetje, desha të pyesë 

Pajazitin a ke qenë vetë në vendin e ngjarjes apo ti ka dërguar ndokush fotografit, unë kamë qenë 

atje bashkë me dy inspektor, nuk qëndron gjendja ashtu siç po e përshkruan ti, gjendja e lapidarit 

është e mirë, e pastruar ajo pjesë bari i kositur, i kamë fotografuar mund ti shihni, por lirisht 

mund të dërgoni kanë të doni ta vërtetoni. 

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, unë pyetje e kamë bërë me kërkesë të vetë familjarëve, e 

që kamë qenë vetë personalisht atje,  lapidari mirëmbahet vetë nga familjaret,  rreth kësaj 

familjes e ngjarjes së tyre e dinë edhe Nënkryetari. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Përshëndetje për të gjithë, sa i përket kësaj 

pyetje, ju potencuat se lapidarin e ka ndërtuar Komuna, e nuk është e vërtetë, lapidarin e kanë 

ndërtuar familjarët, e sa i përket  privatizimit atë pjesë e ka privatizuar AKP-ja, e jo Komuna. 

Hysni Mehani – Faleminderit, për pyetjen e dytë mora përgjigjeje, po i lexoj pyetjen e parë dhe 

të dytën,  Deri ku ka shkuar procesi i rivarrosjes së Dëshmorëve të Kombit, dhe a po planifikohet 

një ceremoni madhështore  me rastin e përmbylljes së këtij procesi, 

Si i komentoni si e vlerësoni gjendjen tek parku Idriz Reci dhe në Lumin Klina. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Faleminderit, lidhur me procesin e rivarrimit, 

për Dëshmorët e Komunës së Skenderajit, veç ka përfunduar, tash presim edhe Dëshmorët e 

Komunave tjera, ndërsa për  organizim të ceremonisë, planifikojmë kur të përfundon procesi në 

tërësi të organizojmë. 

Ibush Hetemi – Sa i përket parkut Idriz Rreci, kemi intervenuar, është  përmisuar gjendja, si dhe 

në Lumin Klina e keni parë se është duke u punuar për mirëmbajtje. 

Fitore Mangjolli – Sa i përket pyetjes së parë, drejtori me ka kthyer përgjigjeje me shkrim,, Pse 

nuk është ekzekutuar deri tani kërkesa e Handikos-Sk për transportin e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara për trajtim fizikal në Drenas? Kërkesë kjo e parashtruar më 21 shkurt 2018. 



Osman Veliu  - Faleminderit, për pyetjen, kërkesa e HANDIKOS, nuk është  realizuar për 

shkake se nuk kemi pasur buxhet, mirëpo planifikojmë të ju përgjigjem. 

Malsor Bejta – Faleminderit, po i lexoj pyetjen e parë dhe të dytë, për të treten mora përgjigjeje, 

Pyetje per Drejtorine e Urbanizmit 

Si qendron qeshtja e rruges e cila vjen nga parku i qytetit ”Idriz Rreci”, kalon kah tregu aktual 

dhe vazhdon ne drejtim te stacionit policor. Cila eshte arsyeja qe ajo rruge nuk ka perfunduar 

ende, duke e dite se kane mbete edhe nja 100 m per ta bere lidhjen me rruge kryesore... 

Kur pritet te fillojne punimet per ta permbyllur kete projekt, sepse nese ajo rruge nuk lidhet me 

rrugen kryesore i humbe i gjithe kuptimi dhe funksionaliteti... 

Pyetje per Drejtorine e Sherbimeve Publike 

Lokalet te cilat gjinden ne qender te Qytetit e kane nje lutje ndaj komunes, ata shprehen se kane 

nevoje qe te pakten ne nje peridhe 1 mujore 15 korrik - 15 gusht pergjate sezones se 

gurbetqareve ta zgjasin orarin e punes deri ne ora 24, duke e marre si shembull Drenasin e disa 

komuna tjera... 

Kjo do te kishte perfitime ekonomike per komunen tone, sepse te rinjet tane ne mungese te jetes 

se nates dhe atmosferes po ikun nga qyteti ne drejtim te qendrave tjera... 

Nese orari zgjatet te rinjet tane do te rrine ne Skenderaj dhe kjo do te ndikonte sado pak edhe ne 

evitimin e rreziqeve per aksidente, sepse ne e dijm qe shume prej tyre ndodhin duke u kthyer ne 

shtepi, pas ndejave te vona e nen ndikim te alkoolit... 

Njekohesishte i lusin banoret e qendres se qytetit qe te kene mirekuptim, per kete periudhe 1 

mujore. 

Sanije Ahmeti – Faleminderit për pyetjen, për atë rrugë ende nuk kemi paraparë ende, 

planifikojmë ta rregullojmë atë çështje.  

Ibush Hetemi – Faleminderit, sa  i përket zgjatjes se orarit së punës, është orare që e përcakton 

ligji kështu, do kishim dëshirë edhe ne po kështu përcakton edhe ligji. 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, po i lexoj pyetjet e parashtruara, A ka mundësi të 

vendoset një tabelë, në hyrje edhe ne dalje të fshatit Rakinicë, A ka mundësi që në rrugët e 

Komunës sonë në stacione ku presin udhetarët të vendosen kabinat, Në mënyrë që të mbrohen 

prej kushteve atmosferike gjatë pritjes, Në Fshatin Polac dy projekte të nisura kanalizimi dhe 

ujësjellësi kanë mbetura të pa përfunduara, kur parashihet të përfundojnë këto dy projekte jetike 

për banorët e këtij fshati, 

Ibush Hetemi – Për vendosjen e shejave  në rrugë, ende nuk kemi filluar planifikojmë ta 

realizojmë këtë projekt. 

Sanije Ahmeti – Sa i përket ujësjellësit në fshatin Polac, veç ka përfunduar, tash mbetet vetëm 

kanalizimi të realizohet. 

Kryesuesja – Pasi që u shqyrtuan 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 

_______________                                                                                      ________________ 

  

 


