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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 19.09.2018. 

 

 

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

drejtorive komunale, përfaqësuesi i OSBE-së:  

 

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. 02-400/01-0053122/18, i datës 11.09.2018, për miratimin e Buxhetit të Komunës së 

Skenderajt për vitin 2019  dhe parashikimet për vitin 2020 – 2021, ( raporton Drejtori. z. Mehmet Berisha); 

5.  Raporti i Auditimit nr. 02-052/01-0053120/18, i datës 11.09.2018, për pasqyrat financiare  vjetore të 

Komunës së Skenderajt për vitin përfundimtar 2017, ( raporton Drejtori, z. Mehmet Berisha); 

6.  Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053123/18, i datës 11.09.2018, për ridestinim dhe transfer te mjeteve 

financiare për projekte ( raporton, Drejtori z. Mehmet Berisha); 

7. Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053125/18, i datës 11.09.2018, për ngritjen e planit te të hyrave vetanake 

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

8. Propozim Vendim 02-400/01-0053224/18, i datës 12.09.2018, për ridestinim dhe transfer të mjeteve 

financiare nga kategoria Ekonomike paga dhe mëditje ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha );  

9. Propozim Vendim nr. 02-110/04-0053126/18, i datës 11.09.2018, për miratimin e projekt- rregullores për 

vendosjen e objekteve të përkohshme në hapësirat publike në Komunën e Skenderaj ( raporton Kryetari i 

Komisionit për Statut dhe Rregullore, z. Ramiz Shala); 

10. Të ndryshme. 

 

 

 

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

anëtar të komitetit, drejtor, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile dhe ju tjerë të pranishëm, në sallë janë të 

pranishëm të gjithë anëtarët e Komitetit,para se të fillojmë me miratimin e rëndit të ditës, fjalën ja kaloj 

Drejtorit Mehmet Berisha. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, koleg drejtor, anëtar të komitetit, 

përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile, para se te fillojmë me këtë rend dite, e kemi një plotësim  ndryshim të 

propozim – vendimit për ridestinim dhe transfer te mjeteve financiare për paga dhe mëditje, është dashur të 

rritet shuma nja 1000€ në 2000€ të shërbimet publike, si dhe të zyra e Kryetarit 4000€, i njëjti propozim është 

vetëm këto dy ndryshime, ju propozoj që ta votoni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, desha ta pyesë drejtorin, pse është bërë ky ridestinim pse ka qenë e 

nevojshme. 



Mehmet Berisha – Faleminderit, mendova se kur ti vije rendi kësaj pike, të dha sqarime më gjerësisht, gjatë 

planifikimit të buxhetit vitin e kaluar nuk është përputh mirë planifikimi i buxhetit, në disa drejtori është 

planifikuar më shumë e ne disa më pakë, qe ka qenë e nevojshme atu ku është tepricë të ridestinohet atu ku 

është mungesë,  si total janë tepricë 178,000.00€, në QKMF janë mungesë 9000€, si dhe ne DSHP janë 

mungesë 2000€,  ligji na e lejon këtë ridestinim, ne mënyrë që një pjesë e stafit të mos mbetet pa paga. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, të këtij plotësim ndryshimi të këtij propozim vendimi, për paga dhe 

mëditje, atëherë konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, dhe 1 abstenim, miratohet ky plotësim ndryshim, 

vazhdojmë me pikën e radhës,   

Miratimi i rëndit të ditës- E hap diskutimin, nëse keni për të diskutuar rreth rëndit të ditës, nuk ka shkojmë me 

votim, konstatojmë se me 7 vota për asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet rëndi i ditës, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar – konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër dhe asnjë 

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

Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053122/18, i datës 11.09.2018, për miratimin e Buxhetit të Komunës 

së Skenderajt për vitin 2019  dhe parashikimet për vitin 2020 – 2021, ( raporton Drejtori. z. Mehmet 

Berisha); 

Mehmet Berisha – faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, siç e dini se ka qenë një 

proces bukur i gjatë deri të hartimi final i buxhetit,  duke filluar prej dy qarkorëve buxhetore të ardhura na 

Ministria e Financave, pastaj hartimi i kornizës afat mesme buxhetore i miratuar në Kuvend të Komunës, pastaj 

kemi mbajt 15 dëgjime buxhetore nëpër  bashkësi lokale, dhe qytet, me grupe të ndryshme të qytetarëve,  e që 

kemi marr të gjitha kërkesat dhe sugjerimet e tyre, e me pastaj kemi hartuar këtë buxhet në bazë të kërkesave e 

prioriteteve,  e shihni ne faqen e parë të këtij projekt buxheti keni grantin qeveritar 10, që paraqet shpenzimet 

nëpër kategori ekonomike nga burimi granti qeveritar, duke filluar nga zyra e kryetarit deri tek shëndetësia dhe 

arsimi, pastaj ne faqen 2 shpenzimet nga te hyrat komunale, e shihni ne kolona paga dhe shtesa ndahen nga 

granti qeveritar, te mallra dhe shërbime kemi shumën gjithsej 53,950.00€, te subvencionet gjithsej 

1900,000.00€,   të shpenzimet kapitale 766,046.00€ e ne total gjithsej është shuma nga ky burim 1,009,996.00€, 

pastaj ne faqe 3  paraqitet totali nga dy burimet duke filluar nga pagat dhe shtesa shuma 7,805,273.00€, pastaj 

Mallra dhe shërbime 1,480,640.00€, shpenzime komunale 294,537.00€, subvencione 270,000.00€, shpenzime 

kapitale 3,671,739,01€, gjithsej ne total nga këto dy burime 13,522,189.01€. 

Pastaj te projektet kapitale, projektet e para do të mbyllen ne vitin 2020, e projektet me radhë që disa janë ne 

vazhdimësi e disa projekte te reja, Kryetari z. Bekim Jashari ka dërguar një numër të madh të projekteve për të 

na i financuar niveli qendror, që shpresojmë për përkrahje, ne mënyrë që të kemi më të lehtë edh realizimin e 

projekteve të reja. 

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

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, zv Kryetarin, drejtor të drejtorive koleg 

anëtar të komitetit dhe ju të gjithë të pranishmit,  unë po e shoh se projektet kapitale e paskan marrë një shumë 

bajagi të madhe të parave,  me interesoj fshati Rezallë e re a është përfshi me ndonjë projekt, pastaj po e shoh se 

ne këtë buxhet nuk qenka përfshi as treturi i fshatit Turiqevc edhe pse ka qenë kërkesë e banorëve të atyre 

fshatrave,  pastaj shoh shumën 30,000.000€  shumë simbolike për kanalizim për fshatin Turiçevc,  me intereson 

ta di pse nuk është përfshi fshati Buroj dhe Turiqevc me kanalizim, si dhe një pyetje për Kryesuesen, a keni 

paraparë  ne buxhet pajisjen me laptop. 

Kryesuesja – Për pajisje me zerim për sallë të Kuvendit kemi planifiku këtë vite, ndërsa për laptop për vitin e 

ardhshëm. 

Mehmet  Berisha – Faleminderit, për projekte kapitale më shumë është përgjegjës drejtoresha e urbanizmit, sa i 

përket përfshirjes se fshatrave në projekte këto kanë qenë mundësit buxhetore, por të shiqojmë kemi dërgu 

projekte të shumta në Ministri të shikojmë sa po na përkrahin. 

Azem Gashi -  Edhe diçka këtu rregullimi i parqeve 80,000.00€,  si dhe gjelbërimi i qytetit 60,000.00€ çka 

përfshin cilat pjesë, cilat parqe. 

Sanije Ahmeti – Sa i përket projekteve nuk ka qenë e mundur të përfshihen të gjitha projektet për shkake të 

buxhetit të limituar, të caktohen njëherë te fillohet diçka, për parqe është parku Idriz Rreci, ndërsa për gjelbërim 

është planifikuar atu ku është me shumë e nevojshme. 



Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, desha ta ngriti çështjen e trotuarit në bashkësinë 

lokale të Çirezit, ka qenë edhe kërkesë në dëgjime buxhetore e qytetarëve,  kërkesë imediate për trotuarin prej 

Prellofci deri në Likoshan, sepse rrezikohen nga ajo rrugë banorët e asaj pjese ne mungesë të trotuarit. 

Propozoj që në rishikim të buxhetit për vitin 2020 të  përfshihet ky tretuar, si dhe shqetësim tjetër mbetet një 

rrugë e një lagjeje në fshatin Baks që ka mbet e pa asfaltuar. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Unë kamë premtuar se pa filluar sezona e dimrit të rregullohen të 

gjitha rrugët, të bëhen të kalueshme të mos na i zenë dimri të pa kalueshme. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë,  kamë menduar se do të na vije një projekt 

buxhet me i detaizuar,  po me duket pak i pa kjartë,  të shëndetësia e dimë të gjithë problemet e nevojat e 

mëdha, unë kamë vizituar shumë qendra të mjekësisë familjare, ju mungojnë edhe gjerat elementare, nuk pash 

diçka në këtë buxhet për shëndetësi. 

Pastaj të dëgjimet publike kemi qenë, konkretisht në bashkësin lokale të Çirezit, e këtu në buxhet nuk pash 

diçka për këtë bashkësi lokale,  po e përmendi një rrugë ku është më se e nevojshme të rregullohet konkretisht 

në fshatin Krasaliq tek lagjja ime, që nga paslufta as edhe një prekolic zalle nuk e kanë shtruar në këtë lagje, ajo 

rrugë i lidh tri fshatrat, Krasaliq, Krasmirovc, Kozhicë,  me Komunën e Vushtrrisë,  që banorët e këtyre 

fshatrave për mesë asaj rruge i dërgojnë produktet bujqësore për ti shitur në Qytetin e Vushtrrisë, po shpresojmë 

që të  paktën ajo rrugë të shtrohet me zhavorr. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – E sqarova edhe me herët, se kemi planifikuar, që para se të hynë 

Dimri, ti trajtojmë  të gjitha rrugët të paktën ti bëjmë të kalueshme me zhavorr, ju tregova se kamë dërguar 

nëpër Ministri një mori projektesh, të shohim ku do na përkrahin. 

Mehmet Berisha – Për shëndetësi kemi paraparë buxhet, tash është punë e tyre ku ta shfrytëzojnë në bazë të 

prioriteteve që kanë. 

Lavdije Geci – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, desha të ndalëm tek kanalizimi në fshatin 

Llaushë,  në vitin 2017 është ndarë buxhet, në vitin 2018 nuk është paraparë, ndërsa në vitin 2019 është 

paraparë 200,000.00€, pastaj rregullimi i shtratit të Lumit është paraparë që të rregullohet, si shqetësim mbetet 

rruga Sami Geci në Llaushë, qe ende është në gjendje të keqe,  pastaj një rrugë është në gjendje të keqe ne 

Fshatin Tushilë, është e pa kalueshme. 

Nënkryetari i Komunës. z. Nuredin Lushtaku -  Kamë qenë vetë e kamë vizituar atë rrugë, nuk është e pa 

kalueshme qysh pe përshkruan ti, ata banorë kanë edhe rrugë tjera që i lidh me qytet. 

Hysni Mehani – Të pastrimi i lumit, mirë që po pastrohet, por keq mbeturinat që po i tubojnë përskaj lumi, po 

kundërmon një ere e rënd. 

Ibush Hetemi – Nuk po jonë mundësit teknike të largohen përnjëherë mbeturinat nga ajo pjesë. 

Sanije Ahmeti – Për kanalizimin në Llaushë, është në projekt do të rregullohet. 

Azem Gashi – Po me vije mirë qe qenkan ndarë kagja mirë mjete për drejtorin e Kulturës,  100,000.00€ për 

poligonin multi funksional, si dhe 35,000.00€ për palestra tjera, për cilat palestra bëhet fjalë. 

Ramiz Shala – Shuma prej 35,000.00€ është paraparë për disa poligone nëpër bashkësi lokale, atu ku janë më 

të nevoshme që lidhin më shumë fshatra. 

Anëtari i Kuvendit, Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, e përkrahi 

propozimin e kolegut Hysni, mirë është që të rregullohet ajo rrugë në fshatin Krasaliq, pasi që i lidh dy 

Komunat,  siç po e shoh në këtë buxhet prapë nuk përfshihet në bashkësinë lokale të Turiqevcit, trotuari,  dhe 

ndriçimi, ashtu siç i kanë ngrit shqetësimet e tyre banorët e asaj pjesë në dëgjime buxhetore. 

Mehmet Berisha – Nuk është se nuk është përfshi bashkësia lokale e Turiqevcit në buxhet, është përfshi 

rregullimi i rrugës në kopiliq, si dhe trotuari në Turiqevc për vitin 2020. 

Kryetari i Komunës, z.Bekim Jashari – Jemi munduar që të kemi projekte në të gjitha bashkësitë lokale, ato 

ku kanë qenë më të nevojshme i kemi fut ne buxhet, janë kry kagja do projekte edhe ne Turiqevc në atë 

bashkësi lokale atje. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Faleminderit, përshëndetje edhe njëherë, nuk do ishte mirë 

kështu që të shtyhen asamblesitet për zona të veta, sepse me ato zona që nuk kanë asamblesitë çka të behet me 

to mos të investohet a,  nuk është mirë kështu, është mirë që ato si janë ma prioritare ti sjellin ju vetë 

bashkarisht e ti shqyrtojmë e të rregullohen, si e përmendet rrugën në Tushilë, me e nevojshme tu meremetohet 

ura që kalohet mbi të,  pastaj u fol për rrugën e krasaliqit, nuk është ashtu se Komunat nuk i lidh ajo rrugë, mirë  



është që të punohet por të shiqohen ato si janë ma me prioritet njëherë, e Komuna po mundohet që të punoj në 

këtë drejtim. 

Hysni Mehani – Shiko gjendjen e rrugës së asaj lagjje në Fshatin Krasaliq, shikoje që ku u kamë bërë foto, 

është e pa kalueshme. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Çfarë ka mundësi Komuna, do të punoj. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër 

dhe asnjë abstenim rekomandohet për Kuvend, Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053122/18, i datës 

11.09.2018, për miratimin e Buxhetit të Komunës së Skenderajt për vitin 2019  dhe parashikimet për vitin 2020 

– 2021, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Raporti i Auditimit nr. 02-052/01-0053120/18, i datës 11.09.2018, për pasqyrat financiare  vjetore të 

Komunës së Skenderajt për vitin përfundimtar 2017, ( raporton Drejtori, z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, Është praktik e mirë që raporti i auditorit të procedohet për 

Kuvend,  shumica e Komunave e qesin në Kuvend vetëm këtë raport pa plan për implementimin e 

rekomandimeve, ne e kemi edhe planin për implementim e shihni në material,  në bazë të raportit të auditorit ata 

kanë vlerësuar komunën tonë, me opinion i pamodifikuar me theksim të  çështjes, dmth, si not kaluese,  i kanë 

gjetur 19 të gjetura, na i kanë dhënë 19 rekomandime, e qe ne i kemi përfshi në planin tonë për eleminim të 

atyre të gjeturave,  nuk po e zgjati më shumë të gjitha i keni të përfshira në material. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, ky raport është raport i qeverisjes se kalune, por po e vërej drejtorin 

sikurse po mundohet me shfajsu qeverisjen e kalune,  kur shihen shkelje shumë të mëdha të gjetura nga auditori, 

e rëndësishme është që mos të përsëriten ato shkelje, ka qenë mirë prokuroria të merret me këtë raport. 

Ku flitet flasifikim ne exel,  ndërrim shifrash duke mos lenë gjurmë, e rëndësishme është të mos përsëriten këto 

shkelje. 

Mehmet Berisha – Nuk u mundova ta shfajësoj askënd, unë vetëm e prezantova gjendjen reale të raportit, e 

përshkruva opinionin e auditorit për pasqyrat financiare. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk ka, atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë 

kundër, dhe asnjë abstenim rekomandohet për Kuvend raporti i auditorit për vitin 2017, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053123/18, i datës 11.09.2018, për ridestinim dhe transfer te mjeteve 

financiare për projekte ( raporton, Drejtori z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, propozimi ne fjalë ka të bëjë me projektet kapitale, projektet që 

janë realizu apo edhe ato që nuk kanë mundur fare të realizohen kemi propozu që ato mejte për të mos na 

humbur të ridestinojmë për projekte tjera, andaj ju lus që ta rekomandoni për Kuvend, faleminderit. 

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

Azem Gashi – Unë e përkrahi në tërësi këtë propozim vendim. 

Hysni Mehani – Unë deshta ta di arsyshmerin, e këtij ridestinimi, a nuk po mund të realizohen këto projekte 

apo çfarë. 

Mehmet Berisha – Arsyeja është se nuk po mund të realizohen disa projekte, e mjetet na humbin. 

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

rekomandohet për Kuvend ky propozim vendim për ridestinim të mjeteve për projekte kapitale, vazhdojmë me 

piken e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 02-400/01-0053125/18, i datës 11.09.2018, për ngritjen e planit te të hyrave 

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

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, propozimi ne fjalë ka të bëjë me te hyrat vetanake që e kanë 

tejkaluar planifikimin me pagesën e koncesionit, andaj ju propozoj që ta rekomandoni për Kuvend, e me seancë 

të kuvendit do u a sjelli tabelën e saktë të kësaj ngritje, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, pasi që nuk ka për diskutim, shkojmë ne votim, 

konstatojmë se me 7 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend, ky propozim vendim 

për ngritje te planit të te hyrave vetanake, vazhdojmë me piken e radhës. 

Propozim Vendim 02-400/01-0053224/18, i datës 12.09.2018, për ridestinim dhe transfer të mjeteve 

financiare nga kategoria Ekonomike paga dhe mëditje. 



Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, propozimi ka të bëjë me ridestinim për paga dhe mëditje me 

shumë prej 32,000.00€  siq e shihni edhe ne tabele, për shkake se ne disa drejtori kemi tepricë në këtë kategori e 

ne disa kemi mangësi të mjeteve, ku kemi mangësi për QKMF dhe DSHP, andaj ju lus që ta rekomandoni për 

Kuvend këtë propozim vendim. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Desha të pyesë shuma prej 4000€ për zyrën e Kryetarit, kuj i ndahen këto mjete, dhe pse nuk 

është planifikuar me herët. 

Mehmet Berisha – Në bazë të një udhëzimi administrativ zyrës së Kryetarit i lejohen edhe dy asistenta shtesë, 

e që i kemi planifikuar tash me buxhet. 

Kryesuesja  - Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenime, 

rekomandohet për Kuvend, propozim vendimi për ridestinim të mjeteve financiare për paga dhe mëditje, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim Vendim nr. 02-110/04-0053126/18, i datës 11.09.2018, për miratimin e projekt- rregullores për 

vendosjen e objekteve të përkohshme në hapësirat publike në Komunën e Skenderaj ( raporton Kryetari 

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

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po e prezantoj në pika të shkurtëra këtë 

projekt rregullore, që ka qenë kërkesë e nevoje e Komunës për një rregullore të tillë, është e punuar me 

standarte normative, pasë dëgjimeve publike janë  marrë kërkesat e qytetarëve dhe janë inkorporuar në këtë 

projekt rregullore, andaj ju lusë që ta rekomandoni për Kuvend, faleminderit. 

Kryesuesja – E hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Desha të pyesë se kur hynë në fuqi kjo rregullore, dhe qka do të ndodh me ato objekte të 

përkoshme që janë vendosura ne hapësira publike që janë pa leje. 

Ramiz Shala – Kjo rregullore do të  hynë në fuqi 15 dit pas pas regjistrimit ne zyrën e protokollit dhe 

konfirmimit të ligjshmërisë nga MAPL-ja. 

Hysni Mehani – A do të kishte mundësi ligjore të hynë në fuqi prej 1 janari, në mënyrë që të jeni më të 

përgatiture ato biznese. 

Ramiz Shala – Është e nevojshme që sa ma shpejt të jetë e mundur të fillon të zbatuari. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, 

rekomandohet për Kuvend kjo projekt rregullore, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Të ndryshme –  

Hysni Mehani – Desha ta ngriti çështjen e mikrofonave, zërimit, për sallën e Kuvendit, a keni planifikuar diçka 

në Buxhet.  

Kryesuesja – Po kemi planifikuar për këtë vite zerimin, ndërsa për laptop vitin e ardhshëm, pasi që i diskutuam 

të gjitha pikat e rëndit të ditës, e konsideroj të mbyllur këtë mbledhje, kaloni mirë deri në takimin e radhës. 
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