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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 18.10.2018. 

 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive komunale, 

përfaqësuesi të shoqërisë civile:  

 

Për ketë mbledhje propozoi këtë : 

R E N D  D I T E 

 

 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

4.  Propozim – Vendim nr 02-463/02-0058525/18 e  datës 11.10.2018,për dhënien ne shfrytëzim afatgjatë të 

pronës së paluajtshme të komunës  personave fizik/ juridik, ngastra kadastrale  nr. P-72015063-00562-3 me  

sipërfaqe prej 1.08.10 ha, ( raporton Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

5. Propozim – Vendim nr.02-400/01-0058531/18, i datës  11.10.2018, për ngritjen e planit te të hyrave vetanake 

për vitin 2018 dhe destinimi i tyre,( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha);  

6. Informatë nr 09-352/01-0057518/18, e datës 05.10.2018, lidhur me nivelin e pastërtisë në qytetin e 

Skenderajt, si dhe eliminimin e deponive ilegale të mbeturinave ( raporton Drejtori z. Ibush Hetemi); 

7. Të ndryshme. 

 

Kryesuesja – Po fillojmë me mbledhjen e komitetit për politik dhe financa, përshëndetje për Kryetarin, ju 

anëtar të komitetit, drejtor, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ju tjerë të pranishëm, në sallë janë të pranishëm 6 

anëtarë të kpf, mungon Drenusha Hajzeri – Geci pa arsye, vazhdojmë me piken e radhës,   

Miratimi i rëndit të ditës- E hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, të paktën na është thenë, se informatat nuk 

shqyrtohen në kpf,  nëse është rregull atëherë le të zbatohet si është, faleminderit. 

Kryesuesja – Ashtu është informatat nuk shqyrtohen në kpf, mirëpo për shkake se kishim pika pak të rëndit të 

ditës, e kaluam edhe këtë informatë në këtë rënd dite,  po nëse veç ju propozoni të largohet nga ky rënd  dite kjo 

informatë, mund ta largojmë, shkojmë ne votim,  atëherë konstatojmë pasi që unë kamë drejtën e votës shtesë 

në rastet kur është votimi i barabartë, votoj që për, atëherë miratohet që të largohet nga ky rënd dite, Informatë 

nr 09-352/01-0057518/18, e datës 05.10.2018, lidhur me nivelin e pastërtisë në qytetin e Skenderajt, si dhe 

eliminimin e deponive ilegale të mbeturinave, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës –  

Lavdije Geci – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  desha të pyesë se a është dashur që të kemi 

për këtë raportin 9 mujor financiar. 

Kryesuesja -  Sipas informatave nga Ministria e Financave, nuk do kemi më raport 9 vjetor, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar –  



Hysni Mehani – E di që Jetoni ka punë shumë e ngarkesë shumë, mundohet me nxjerr thelbin e diskutimit, 

mirëpo nganjëherë me ndonjë fjalë, ja ndryshon kuptimin diskutimit,  te diskutimi imë epiqendra e diskutimin 

time ka qenë që mos të bëhemi lokalist, mos të kërkojmë vetëm për Fshatrat nga vijmë,  e këtu në diskutimin 

time del, kagja lokalistë unë, duke kërkuar më shumë për Fshatin time,  tjetër nuk janë në procesverbal 

diskutimet e anëtarit të Kuvendit Pajazit Isufi pasi që ka diskutuar shumë e disa fjalë me pastaj ne diskutime 

dalin si të pa kuptimta nuk i dihet gjeneza e tyre, e ka qenë mirë të hyjnë diskutimet e Pajazit Isufit. 

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin dhe ju të gjithë të pranishmit, kamë vërejtje 

të procesverbali i mbledhjes së kaluar, tek diskutimi imë kur kam diskutuar për kanalizimin për bashksin lokale 

të Turiqevcit, e ne procesverbal është përshkruar për kanalizimin e Fshatit Turiqevc, 30,000.00€. 

Sekretaria e Kuvendit – I kemi evidentuar vërejtjet e anëtarit të kpf,  Hysni Mehani, dhe të anëtarit Azem 

Gashi, vërejtje me vend, si dhe të gjitha vërejtjet tjera që i marrim, na ndihmojnë në punën tonë, mirëpo për 

shkake të ngarkesës që kemi, shpesh herë na ndodh, me na ikë shumë fjalë, nga diskutimet, por për shkake të 

diskutimeve të shumta, e gjatë nxjerrjes se tyre nga incizimet devijojnë fjalët, mirëpo për gjitha këto lëshime ju 

kërkojmë falje e mirëkuptim. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim 

miratohet procesverbali nga mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr 02-463/02-0058525/18 e  datës 11.10.2018,për dhënien ne shfrytëzim afatgjatë të 

pronës së paluajtshme të komunës  personave fizik/ juridik, ngastra kadastrale  nr. P-72015063-00562-3 

me  sipërfaqe prej 1.08.10 ha, ( raporton Drejtoresha znj. Sanije Ahmeti); 

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

është bërë një gabim, pasi që këtë propozim e prezantojë unë,  ky propozim ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim 

të parcelës pronë e Komunës sipërfaqja prej 1.08.10ha që do jepet në shfrytëzim përmes procedurave të 

ankandit publik, në përiudhë prej 20 vite, për vendosjen e stacionit të autobusëve, do starton me 21%,  e që në 

finale do të ju vije për miratim ofertuesit. 

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

Hysni Mehani  - Atë ditë kur e kemi pasur buxhetin për votim, na është kërkuar ta votojmë e që është normale, 

atë ditë kamë pasur në xhep një letër rreth këtij projekti të stacionit të autobusëve, si dhe për shujtë të nxënësve, 

që nuk mujta asnjërën me shpërfaq atu, desha ta pyesë Kryetarin se a keni mëndu që Stacioni i autobusëve të 

jetë në pronësi të Komunës, ti bëhet kërkesë Qeverisë për përkrahje për investim të stacionit, të inkasoj Komuna 

të hyra,  pe shohim praktiken se privatizimi ne Kosovë është proces i deshtun, andaj shqyrtone mundësin të jetë 

në pronësi të Komunës,  desha të pysë për atë hyrjen a pengon diçka të objekti i kryqit të kuq. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Hyrja është ne pjesën e rrugës kryesore aktuale. 

Sanije Ahmeti – Ky është vetëm një projekt ideor se a i përmbush kushtet aj lokacion për stacion të 

autobusëve, ajo hyrje është për objekt. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Mundësit nuk janë shterrë për ta bërë këtë kompani publike, mirëpo 

po i shohim shtetet tjera se kur po jepet shfrytëzim privat po hecë më mirë, mirëpo ne do të ja përcaktojmë ne 

kontratë gjitha kushtet, nuk do kemi ngarkesë, as për mirëmbajtje, vetëm do ta respektojmë kontratën. 

Hysni Mehani – Nuk po e shoh se po hecë mirë kur po i japim ne shfrytëzim privat, sepse po ju intereson 

vetëm përfitimi, e të mirëmbajtja e investimi nuk interesohen si duhet,  ju kisha lut edhe njëherë që të qëndroni 

stoik këtij qëndrimi dhe ta bëni stacionin  pronë e Komunës. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin dhe ju të gjithë të pranishmit, sa i përket asaj 

që u tha se a duhet të jetë stacioni privat apo publik, nuk ka rëndësi shumë, e rëndësishme është që të  

respektohet ligji dhe kushtet e kontratës,  e rëndësishme është që po bëhet Komuna e jonë me stacion të 

autobusëve,  pak shqetësuese mbetet periudha e dhënies në shfrytëzim,  kjo përiudhë duhet të jetë e hapur. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Unë prapë po e them se me e mira është me jep ne shfrytëzim,  për 

shkake të një menaxhimi me të mirë, vetëm të respektohet kontrata dhe kushtet e kontratës, vetëm ishalla kemi 

të interesuar për aplikim, kur e dimë  vlerën e investimin. 

Lavdije Geci – Desha të pyesë se sa do të jetë vlera e gjenerimit nga vlera prej 21%. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Do të starton me 21 % komisioni, e ofertën me të mirë e bien në 

Kuvend për miratim,  të gjitha ofertat do ua prezantojnë para Kuvendit në detaje. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, shkojmë me votim për rekomandim për Kuvend, 

konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend,  Propozim – Vendim nr 



02-463/02-0058525/18 e  datës 11.10.2018,për dhënien ne shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të 

komunës  personave fizik/ juridik, ngastra kadastrale  nr. P-72015063-00562-3 me  sipërfaqe prej 1.08.10 ha, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr.02-400/01-0058531/18, i datës  11.10.2018, për ngritjen e planit te të hyrave 

vetanake për vitin 2018 dhe destinimi i tyre,( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetari dhe ju të gjithë të pranishmit,  tash me e 

dimë se muajin e kaluar e kemi tejkaluar planin e të hyrave, tabelën me të dhëna të sakta do ua përcjelli në 

seancë të Kuvendit, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Hysni Mehani – E presim tabelën për këtë propozim, e  diskutojmë ne seancë të Kuvendit. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë të paraqitur për diskutim, shkojmë ne votim për rekomandim për Kuvend, 

konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend propozim – vendim për 

ngritjen e planit të te hyrave vetanake për vitin 2018, vazhdojmë me pikën e fundit të rëndit të ditës. 

Të ndryshme –  

Hysni Mehani – Kisha dashtë mem dëgju Kryetari dhe Kryesuesja,  nuk kisha dashtë me hy në atë se çfarë ka 

ndodhur në seancën e kaluar sepse e di se kemi qëndrime të kundërta në mesë veti,  por duhet të dimë çfarë 

tashë e tutje,  dhe për atë çfarë ka ndodhur duhet të kërkohet falje,  unë për veti jam ndi shumë keqe, Coli ka 

qenë viktim, e kemi mbrojt, është dashtë edhe Kryetari ta mbron, Kryesuesja në momentin që shfaqet banalitet e 

fyrje duhet me ja terhek vërejtjen nëse nuk ndalet le të ndërpritet seanca,  por jo të futet sigurimi privat i 

Kryetarit në seancë, por duhet të intervenon sigurimi i Kuvendit,  e jo sigurimi privat të vlerëson subjektivisht,  

prapë po pyesë çka tash e tutje Kryetar. 

Kryesuesja – Hys, unë edhe atë ditë në seancën e kaluar i kamë kërkuar falje të gjithë qytetarëve të Komunës 

sonë për atë çfarë ka ndodhur,  besoj se situata të tilla nuk do të përseriten më, do jemi më vigjilent për situata të 

tilla që të mos na ndodhin më, për ngjarjen që ka ndodhin janë duke u merrur organet kompetente. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Me vjen keq për atë që ka ndodhur,  në seancën e kaluar në 

bashkëpunim me Kryesuesen ka kërkuar falje për atë çka ka ndodhur, sepse Kryesuesja është e zonja e shtëpisë 

në Kuvend,  unë asnjë një fjalë as të mirë as të keqe thanë sja kamë Malsorit,  pa i bërë asnjë mbi kit tokë na 

është kthyer duke me thenë ti i poshtër e Kryesueses e poshtër,  dhe i kamë thenë pas asaj bravo Malsor, e 

masandej ajo çka ka ndodhur ka ndodhur mesë asamblesitave. 

Hysni Mehani – Ky sigurimi i yt Murati ka hy në sallë të Kuvendit. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Murati ka hy krejt vonë në sallë. 

Azem Gashi – Ti Hysni ke qenë nxitës i debatit atu, mos u bërë ma papë se para. 

Hysni Mehani – Ti po bëhesh ma papë se para. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Nuk vjen në shprehje me u krenu kerkush me atë se çfarë ka 

ndodhur, tash nëse pret Malsori me i kërku falje e ka gabim, aj duhet me kërku falje, deri me tani askush nuk 

me ka fyer ashtu, por jemi në politik e duhet me e tejkalu, besën e zotit e keni as ne mendje se kamë pasë asnjë 

të keqe,  Kryesuesja të dyve ja u ka tërhek fjalën edhe Ramizit edhe Malsorit. 

Hysni Mehani – Kryetar këta njerëz që po sillen gjëja që po të mbrojnë, nuk kanë nevojë me të mbrojte.  

Azem Gashi – Ti Hysni ke nga prej kafes me i thyer xhamat e Komunës. 

Hysni Mehani – Kryetar këta që po shiten gjëja se po të mbrojnë astënjë nuk të donë ma shumë se unë, kta të 

gjithë ta  kushtëzojnë votën me ja u punsu të afërmit e tyre, e unë nuk të kushtëzoj asnjëherë, ti votoj projektet 

pa kushtëzime.  

Kryesuesja –  Pasi që i përfunduam të gjitha pikat e rëndit të ditës, e konsideroj të mbyllur këtë takim, kaloni 

mirë deri në takimin e radhës. 

 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                      Fatbardha Haliti                                                                                               

_____________                                                                                                    ______________ 


