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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 20.07.2018. 

 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Kryetari 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. Raporti financiar nr. 04-052/01-0041436/18, për realizimit të buxhetit komunal janar – qershor 2018, ( 

raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

5. Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0039137/18 i datës 12.07.2018, për ngritjen e planit te të hyrave vetanake  

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

6. Propozim – Vendim nr. 02-400/04-0039129/18 i datës 12.07.2018, për ridestinim dhe transfer te mjeteve 

financiare, ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha), 

7. 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), 

8. 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), 

9. 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); pikë shtesë,  

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, para se të 

fillojmë me miratimin e rëndit të ditës, Drejtori Mehmet Berisha ka një propozim. 

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, se si drejtori e Ekonomisë i kemi 

dy pika që duhet ti largojmë nga ky rend dite, piken e 5 dhe të 6, për arsye  se jemi konsultuar me Ministri te 

Financave dhe jemi ngutur me këto dy propozime, dhe ne u duhet që në një seancë të me vonshme  ta 

procedojmë, për arsye se Ministria ende nuk e ka lëshuar sistemin për Komuna, lidhur me këtë çështje, prandaj 

propozoj që ta votoni që të largohen nga ky rënd dite pika e 5 dhe 6, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtor, e hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, desha të pyesë se largimi i këtyre dy pikave nga rëndi i ditës, a 

ndikon ne pikat e radhës që i kemi konkretisht në propozimin për kompleksin sportiv. 

Mehmet Berisha – Këto dy propozime, nuk ndikojnë fare ne propozimin për kompleksin sportiv. 



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

desha të shtoj sa i përket kompleksit sportivë, nuk paraqesin ndonjë problem largimi i këtyre dy pikave nga 

rëndit i ditës së u propozuan, sepse kompleksi sportivë është investim i federatës, nuk paraqet implikim tek 

Komuna, faleminderit. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim, për largim nga rëndi i ditës së pikës së 5, të propozuar nga drejtori i 

financave, Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0039137/18 i datës 12.07.2018, për ngritjen e planit te të hyrave 

vetanake  për vitin 2018, dhe destinimi i tyre, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër asnjë abstenim, 

largohet nga ky rënd dite ky propozim, vazhdojmë me votim për largimin nga rëndi i ditës së pikës se 6 të 

propozuar nga drejtori i financave, Propozim – Vendim nr. 02-400/04-0039129/18 i datës 12.07.2018, për 

ridestinim dhe transfer te mjeteve financiare, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 

largohet nga ky rënd dite propozimi i lartcekur, kemi edhe një propozim, nga drejtoresha e Urbanizmit. 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, dhe ju të gjithë të pranishmit, para jush 

keni propozim – vendimin për miratimin e raportit të arsyeshmerisë,  që propozoj që të hyn si pikë shtesë në 

këtë rend dite, pasi që jemi konsultuar me Ministri të ambientit e na kanë rekomanduar që të miratojmë këtë 

raporti e që të cilin e parasheh edhe udhëzimi administrativ 01/2018, ky raport është lidhur me planin  e 

hollësishëm për  parkun e biznesit në Marinë, e që duhet të i paraprinë atij plani, kështu që propozoj që ta votoni 

të hynë në këtë rënd dite. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtoresh, e hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit, i kamë dy dilema tek ky raport, të arsyeshmeria është shumë e shpërqëndrun, po  

e citoj një fjali, të kontribuoj në krijimin e një shoqërie civile dhe të këtë vullnet ti zbatoj rregullat në fuqi, kjo 

është e pa kuptueshme në këtë raport, tjetër këtu po thotë zhvillimi i banimit me biznese të vogla, tash po mu 

duket si një ridestinim, atu e dimë se është planifikuar park i biznesit për biznese, jo banim e biznese të vogla. 

Sanije Ahmeti – Ne jemi konsultuar për këtë raport me Ministri, plani zhvillimor kështu e parasheh atë zonë, 

mirëpo me po ne me plan të hollësishëm do ta përcaktojmë saktë për park të biznesit. 

Hysni Mehani – Në asamble është votuar për park biznesi që të punësohen 1000 njerëz, tash po del zhvillim 

banimi dhe biznese të vogla, domethënë po del mos realizim i asaj se çka është planifikuar. 

Sanije Ahmeti – E thash edhe me herët, plani zhvillimore e parasheh njëherë ashtu për rreth asaj zone edhe 

banim, mirëpo ne me plan të hollësishëm do përcaktohet saktë për biznese. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Sa i përket parkut të biznesit, nuk bëhet fjalë për zonë banimi, 

mirëpo për rreth asaj zone me plan zhvillimor ka qenë e paraparë zonë banimi, mirëpo ne me plan të 

hollësishëm do ta përcaktojmë saktë zonë biznesi, për këtë ju garantoj, kaq kisha. 

Kryesuesja – Faleminderit, atëherë shkojmë me votim, që të hynë si pikë shtesë, 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, konstatojmë se me 6 vota për, 

asnjë kundër, dhe 1 abstenim, miratohet propozimi i lartcekur që të hynë në këtë rënd dite, vazhdojmë me pikën 

e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës- E hap diskutimin, nëse keni për të diskutuar rreth rëndit të ditës. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të rëndit të ditës, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë 

abstenim miratohet rendi 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. 

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 edhe njëherë për të gjithë, raporti financiar i realizimit 

të buxhetit 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 për këtë pikë të rëndit të ditë. 

Drenusha Hajzeri – Geci – Faleminderit Kryesuese, desha të pyesë rreth planifikimit te të hyrave vetanake, a 

behet planifikimi ne bazë trendit të viteve te kaluara, apo keni ndonjë plan për planifikim. 

Mehmet Berisha – Planifikimi bëhet edhe ne bazë të trendit të viteve të kaluara, mirëpo  kufijtë e të hyrave 

caktohen nga Ministria e Financave. 

Drenusha Hajzeri – Geci – Desha të pyesë se a ka të drejt Komuna që të angazhoj përmbarues privat për të 

inkasuar borxhet që i kanë Komunës. 

Mehmet Berisha – Për çështjen e angazhimit të përmbaruesve në inkasimin e borxheve, është qështje ligjore që 

e rregullon ligji, por kjo do ishte masa e fundit që do duhej të ndërmerrej, do  mundohemi ti vetëdijesojmë 

qytetaret për pagës të tatimit në pronë. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, tek projektet kapitale të realizuara për 

periudhën janar – qershor 2018, pyesë rreth asfaltimit të rrugës Dashec – Baks, me sa e di unë janë vendos 

mjetet për vitin 2017, e në atë periudhë nuk është asfaltuar ajo rrugë. 

Mehmet Berisha – Këtu ka qenë një borxh i paguar. 

Ilir Ejupi – Pastaj të kanalizimi i bashkësisë lokale të Çirezit , këtu është dashur të ceket se sa janë realizuar 

punët. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, po filloj me tabelën nr. 1 te pagat dhe shtesat është një dallim ne 

krahasim me 6 mujorin e njëjtë të vitit të kaluar, dallimi është 120,000.00€, pastaj të mallrat dhe shërbimet 

dallimi me periudhën e njëjtë me vitin e kaluar është 140,000.00€,  pastaj tek subvencionet është 64,000.00€ me 

pak ne krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, te investimet kapitale kjo qeverisje ka 99,495.04€, e 

qeverisja e kaluar ka pasur 448,920.18€ e që shuma është 4 herë me e madhe se e vitit të kaluar, pastaj ne faqe 8 

te drekat zyrtare qeverisja e kaluar në këtë periudhë ka shpenzuar 5,435,45€ ndërsa kjo qeverisje ka shpenzuar 

14,442,25€,  po del  mbi 2 herë shuma ma e lartë e shpenzimit, pastaj te zyra e Kryetarit mëditje për  udhëtime 

jashtë vendi 717€, akomodim udhëtime jashtë vendi 527€,  shpenzime tjera udhëtime jashtë vendi 1,271.90€, 

janë shpenzime të mëdha kisha kërkuar të di ka kanë shkuar këto shpenzime. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Tek vizitat zyrtare qe i kamë bërë, çështjen e shpenzimeve, veç ato te 

udhëtimit e akomodimit i kamë mbuluar me shpenzime te Komunës se tjera shpenzime i kamë kryer me 

shpenzime te mia personale, 3 vizita zyrtare i kamë pasur, jashtë vendi. 

Drenusha Hajzeri Geci – Me ra në sy edhe shuma shumë e vogël e paraparë për trajnime të mësimdhënësve, 

pse kaq pak, a nuk është e nevojshme të kenë trajnime mësimdhënësit apo çfarë. 

Bekim Latifi – Shpenzimet për trajnimin e stafit të mësimdhënësve i ka mbuluar Ministria e Arsimit. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të raportit financiar, janar – qershor 2018, për rekomandim për 

Kuvend, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, rekomandohet për Kuvend raporti 

financiar 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. 

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 të gjithë, 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. 

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

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, e kamë lexuar këtë projekt rregullore, mendoj se duhet të përkrahet. 

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

Kuvend, konstatojmë, se unanimisht rekomandohet për Kuvend, 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, 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 rekomandoni për Kuvend këtë propozim vendim. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Po ndërlidhem tek propozimi, agjencioni për memorialë, na e ka 

leshu pëlqimin që ta shfrytëzojmë atë zonë, por vetëm një pjesë të caktohet për parking të memorialit, prandaj 

kemi propozuar që atë parcel ta destinojmë për kompleks sportiv. 

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

Hysni Mehani – Është ide e mirë, por do ishte mirë që edhe ne parkun poshtë të qytetit të rregullohet terrene 

sportive, që qytetaret ti shfrytëzojnë atë pjesë, e mos te mbetet siç është tash vetëm therra. 

Ramiz Shala – Zona që po planifikohet për destinim i parasheh të gjitha me terrene sportive e me të gjitha. 

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

propozim vendimit për destinimin e pronës publike për ndërtimin e kompleksit sportiv, konstatojmë se me 6 

vota për asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend ky propozim vendim, 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 edhe njëherë për të gjithë, 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 rekomandoni për Kuvend këtë raport, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin, pasi që nuk ka të interesuar për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë, se 

me 5 vota për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, rekomandohet për Kuvend, 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, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Të ndryshme –  
Drenusha Hajzeri – Geci – Faleminderit Kryesuese, desha ta ngriti një kërkesë të banorëve të lagjes Rexhep 

Mala, është prishë një gyp i ujësjellësit dhe vazhdimisht rrjedh uji atu. 

Sanije Ahmeti – Kamë biseduar me drejtorin e ujësjellësit Ilaz Halili, e janë duke u merr me këtë çështje, na 

kanë premtuar se shpejt do ta rregullojnë atë problem. 

Hysni Mehani – Desha të ju falënderoj Kryetar, për punën e shkëlqyeshme që keni bërë me rastin e ri varrimit 

të Dëshmorëve tanë ne varrezat në Morinë, vërtet punë e mirë është bërë, këtë do ta plotësoj organizimi i një  

ditë për Dëshmorët, dhe kësaj pune kaq të mirë është dashur ti japni jehonë me të madhe, jo të kalojë si në 

heshtje, tjetër çka me ka penguar drejtori Ramiz që nuk ja u lejoj gazetarëve qasjen tek varrezat,  nuk do duhet 

të ndodhte kjo. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Hysi për vlerësimin, po mendojmë mbasi të përfundon i 

gjithë procesi të organizojmë një ditë për ta, ndërsa sa i përket lejimin të mediave të xhirojnë tek varrezat, 

besomni se ka qenë dhimbje të mëdha nga familjaret, si dhe e dimë si ka qenë proces shumë i ndjeshëm. 

 Kryesuesja – Faleminderit, pasi që tjerë për diskutim nuk ka, atëherë e mbylli këtë mbledhje, kaloni mirë deri 

në mbledhjen  e  radhës. 

  

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                      Fatbardha Haliti                                                                                               

_____________                                                                                                    ______________ 


