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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 21.06.2018. 

 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Nënkryetar 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.02-400/04-033391/18, i datës 13.06.2018, për miratimin e projekt rregullores për 

plotësim – ndryshimin e rregullores komunale për tarifa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2018, ( raporton Drejtori, 

z. Mehmet Berisha); 

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

për plotësimet dhe ndryshimet në Statutin e Komunës së Skenderajt,( raporton Kryetari  i komisionit, z. Ramiz 

Shala);  

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

e Skenderajt,( raporton, Drejtori z. Ramiz Shala)                                                                                                           

7. Informatë nr. 09-052/01-0032297/18,e datës 07.06.2018, lidhur me inspektimet për periudhën janar – maj 

2018, ( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi); 

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

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

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

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

ndara nga DBPZHR, për fermerët, për realizimin e projekteve të planifikuara për vitin 2018,( raporton, Drejtori 

z. Sokol Sallahu); 

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

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

DBPZHR, për fermerët në formë participimi, për kulturën bujqësore Dredhëz – industriale,( raporton, Drejtori 

z. Sokol Sallahu); 

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

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

12. Të ndryshme. 

 

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

anëtar të komitetit, drejtor, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile dhe ju tjerë të pranishëm, po me piken e 

radhës, 

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



Hysni Mehani – A ka pas mundësi që informatat të shtyhen për seancën e radhës, sepse kemi një rënd dite të 

ngarkuar. 

Kryesuesja – Informatat nuk e kemi obligim ligjor ti procedojmë për në komitet për politik dhe financa, por për 

hire të transparencës po i shqyrtojmë edhe në komitet për politik dhe financa, por nëse me votim te juajin 

dëshironi ti largoni nga ky rënd ditë atëherë mund ti largojmë, por për seancë të Kuvendit jemi të obliguar ti 

shqyrtojmë, atëherë nuk dëshironi ti largoni, shkojmë me votim të rëndit të ditës, konstatojmë se me 6 vota për, 

asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet rëndit i ditës, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar- Nëse keni ndonjë vërejtje rreth procesverbalit urdhëroni, 

pasi që nuk ka për diskutim, shkojmë ne 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.02-400/04-033391/18, i datës 13.06.2018, për miratimin e projekt rregullores për 

plotësim – ndryshimin e rregullores komunale për tarifa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2018, ( raporton 

Drejtori, z. Mehmet Berisha); 

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

përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile, ky projekt propozim,  për plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, 

tarifa, ngarkesa dhe gjoba, ka kaluar në diskutim publik, kemi mbajt dëgjime publike, janë marr vërejtjet, 

sugjerimet, komentet, janë shqyrtuar nga komisioni, e kemi obligim ligjore ta kemi një rregullore të tillë, një 

nen  i rregullores bazë na ka obliguar ta plotësojmë këtë rregullore, ku kemi bërë ndryshime te ngarkesa për 

biznese, si dhe të lirimi nga taksa komunale për familjet e Dëshmorëve dhe kategorive tjera të daluara nga lufta, 

gjë që edhe ligji për kategorit e luftës i liron nga taksat, i shihni atu me ngjyrë të kaltër tabelat janë spastru nga 

rregullorja, ndërsa me ngjyrë të kuqe teksti i është shtuar,  nuk po e zgjati më shumë nëse keni ndonjë pyetje 

urdhëroni. 

Kryesuesja  - Faleminderit Drejtor, e hapi diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës. 

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, drejtoret e drejtorive, ju koleg, 

përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile, në parim e përkrahi projekt rregulloren, me disa vërejtje të vogla,  

psh, të regjistrimi i vdekjeve të me vonshme 50€, për lidhje martesore për shtetas të huaj 50€,  pastaj tarifat te 

Gjeodezia matja e një parcele prej 50 ari deri 1 ha pagesa 100€, pagesë e lartë, pastaj ndarja e një parcele 50 ari 

80€, pastaj te lirimi i shtetësisë shumë e ulet, kisha thanë të jetë me e lartë, pastaj tek ekzaminimet mjekësore 5 

e 4 € shumë e lartë e njëjtë me private, pastaj pagesa prej 40€ për fëmije në çerdhe plus 10€ vërtetim, kjo shume 

10€ duhet të hjeket, e përkrahi me këto vërejtje këtë projekt rregullore, faleminderit. 

Mehmet Berisha – Faleminderit, sa i përket taksave të Gjeodezisë i cakton agjensioni kadastral i Kosovës, të 

njëjta taksa për gjitha Komunat, ndërsa sa i përket taksave për fshirjen e të vdekurve është analizuar mirë e 

është taksë me vend sepse ka ndikime tjera pozitive, sa i përket taksave tjera mund të diskutohet prapë. 

Osman Veliu – Sa i përket taksave në shëndetësi, janë të rregulluara me akte nënligjore të nivelit qendror, tek 

ne një pjesë e madhe e pacienteve lirohen për shkake se posedojnë dokumente të ndryshëm te kategorive të 

luftës, që i lirojnë. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, tash kemi pasur mundësi me shumë ta shfletojmë këtë projekt 

rregullore, po filloj prej pranimit të kërkesave, dhe ankesave është një shumë prej 50 cent, që është një pagesë 

simbolike, e që mendoj që do duhej të largohet krejt, pastaj lidhja e martesës së qytetarëve të huaj duhet të jetë e 

njëjte si e qytetarëve tonë, për shkake se ata po trajtohen si te huaj atje tash edhe këtu si te huaj, pastaj te neni 4 

thotë pagesa bëhet për një vite kalendarik, faturat duhet të përgatitet deri me 30 prill, kjo po i bije që ne jemi 

vonuar me këtë projekt rregullore, pastaj mbasi ne vetëvendosja përfaqësojmë social demokratet kisha thëne që 

bizneset që kanë arrit kulminacionin e zhvillimit të ngarkohen me taksa më shumë, e bizneset që janë të vogla të 

lirohen, pastaj industritë nxjerrja e qymyrit, industritë e materialit ndërtimor, gurthyesit, grumbulluesit e rërave 

dhe zhavorrit do duhej të ngarkohen me taksa, pastaj grumbullimi i qumështit, po besoj se këto biznese të 

mëdha do duhej të ngarkohen, pastaj te pagesa për leje ndërtimi, qytetaret do duhej të lirohen e ndërsa 

kompanitë të ngarkohen, pastaj veprimtarit e Avokaturës, Noterisë, përmbaruesit, do duhet të ngarkohen me 

taksa, pastaj nuk do duhej të ngarkohen fermerët që mbajnë gjedhe, pastaj tek Gjeodezia do duhej ti ketë në 

konsiderate rastet kur ka konteste pronësore, sepse për shkake të asaj pagese ndonjëherë paraqiten konflikte, 

këto ishin disa prej vërejtjeve të mia, nëse merren parasysh do ta përkrahi që të kaloj në Asamble, faleminderit. 



Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, sa i përket këtyre taksave, kamë vizituar shumë vende, dhe i kam 

parë praktikat e punët e tyre, por ne prapë do i shikojmë ku të është mundësia ligjore to i korrigjojmë si 

Komision. 

Hysni Mehani – Ideja është që bizneset ne kulminacion të zhvillimit të ngarkohen më shumë e ato te voglat 

fillestare të lirohen, të ju mundësohen të rriten, sepse rrisin numrin e punëtoreve. 

Mehmet Berisha – Bizneset e mëdha paguajnë vlera të mëdha tatime shtetit. 

Azem Gashi – Desha të pyesë se ofiqarët që lidhin martesa jashtë komune, a paguhen. 

Mehmet Berisha – Nuk e di sakte. 

Bekim Latifi -  Me rastin e aplikimit për çerdhe janë të obliguar ta sjellin vërtetimin, e që nuk mund ti lirojmë 

nga kjo pagesë është e rregullune me rregullore. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, drejtoret, koleg dhe ju të gjithë të 

pranishmit, e përkrahi këtë projekt rregullore, me faktin se e kemi obligim ligjore te kemi një rregullore të tillë, 

me vije mirë që në këtë rregullore lirohen kategoritë e luftës, pasi që ka qenë shqetësim i madh i qytetarëve, e 

përkrahi këtë projekt rregullore me vërejtjet e dhëna nga koleget. 

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

projekt rregullore, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend 

projekt rregullorja për plotësim ndryshim e rregullore për taksa, tarifa ngarkesa dhe gjoba, vazhdojmë me pikën 

e radhës. 

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

për plotësimet dhe ndryshimet në Statutin e Komunës së Skenderajt,( raporton Kryetari  i komisionit, z. 

Ramiz Shala); 

Ramiz Shala - Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, koleg drejtor, anëtarë të komitetit, dhe 

ju të gjithë të pranishmit, kërkoj falje për vonesë, për shkake se isha i zënë në rivarrimin e Dëshmorëve që po 

bëhet në Morinë, po filloj me prezantimin e draft amendamenteve për plotësimin dhe ndryshimin e Statutit të 

Komunës së Skenderajt, që është vlersuar më se e nevojshme të ndryshohet e plotësohet ky dokument, ky draft 

është hartuar duke u mbështetur ne legjislacionin në fuqi të Republikës së  Kosovës,  ky draft ka kaluar në 

diskutim publik, i kemi mbajt takimet me qytetarë janë marrë vërejtjet, sugjerimet komentet i ka shqyrtuar 

komisioni, dhe janë harmonizuar, pjesë të këtij komisioni e kemi pasur doktorin e shkencave juridike, z. 

Perparim Gruda, që bashkërisht si komision e kemi dhënë me të mirën e mundshme ta punojmë një dokument 

lehtë të zbutshëm, pasi që sfide e juristëve mbetet interpretimi, po e ceku se pse ka qenë e nevojshme të 

plotësohet ndryshohet pasi që statuti i vjetër brenda ti kanë qenë 7 drejtori e funksionon me 9 drejtori,  pastaj ne 

dokument bazë nenet kanë qenë më shumë ese në të pa paragrafë fare, pastaj ka pasur përshkrim të detyrave të 

punës pozita të zyrtarëve, që nuk do duhej, sepse përshkrimin, detyrat i përcakton organogrami ose rregullorja e 

brendshme, ky dokument do ti nënshtrohet procesit të lektorimit gjuhësor, kjo ishte një prezantim në pika të 

shkurtër nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Lavdije Geci – Përshëndetje për të gjithë, i kamë disa vërejtje sa i përket këtij draft amandamenti, tek neni 10 

përshkruhen detyrat dhe përgjegjësit e drejtorisë së administratës, mendoj se do duhej të përshkruhen në një 

rregullore të veçantë jo në draft statut, pastaj shihet se drejtorisë së administratës i mungojnë sektorët, drejtorit 

tjera i kanë sektorët në statut, mendoj se prej nenit 10 deri në nenin 21 janë krejt të pa nevojshme sa që do duhet 

të rregullohen me rregullore të veçantë, faleminderit. 

Ramiz Shala – Tregona pra si do duhet të jetë. 

Lavdije Geci – Detyrat dhe përgjegjësit e drejtorive do duhej të rregullohen me rregullore të veçantë, e ndërsa 

sektorët e administratës do duhej të jenë në këtë statut. 

Ramiz Shala – Drejtoria për administratë i ka të gjitha sektorët në Statutin bazë, e nëpër ato drejtori ku nuk 

kanë qenë të caktuar sektorët në statut bazë i kemi futur në drafte, ndërsa pozitat detyrat e zyrtarëve, rregullohen 

me rregullore të veçantë. 

Ibush Hetemi – Faleminderit, përshëndetje për të gjithë, po e plotësoj këtu kolegun, në një nenë të draft statutit, 

është cekur se detyrat dhe përgjegjësit do të rregullohen me rregullore të veçantë. 

Hysni Mehani – Ne si vetëvendosje i kemi paraqitur qëndrimet tona, e nuk e shoh as të nevojshme për këtë 

çështje, këtij dokumenti shihet se i mungon preambula, pastaj këtu thuhet neni 1 që do duhet të jetë nen një, 

pastaj shihen gabime të shumta drejtshkrimore. 



Ibush Hetemi – Ke të drejt Hysni, i kemi vërejt edhe ne këtë gabime që janë bërë, do i përmisojmë. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë nuk ka për diskutim, shkojmë ne votim për rekomandim për Kuvend, konstatojmë se 

me 5 vota për, 2 kundër, dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend, Propozim –Vendim nr. 02-110/04-

0033501/18, e datës 14.06.2018, për miratimin e Draft - Amandamentet për plotësimet dhe ndryshimet në 

Statutin e Komunës së Skenderajt, vazhdojmë me pikën e 6 të radhës. 

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

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

Ramiz Shala –Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë, sipas planit të punës së Kuvendit, që është e 

përcaktuar për këtë mbledhje të sjellim këtë informatë, po e prezantoj në pika të shkurta këtë informatë edhe pse 

është një numër i madh i aktiviteteve e problem me prezantuar në pika të shkurta, të gjitha aktivitetet e 

organizuar nga drejtoria e kulturës i shihni në informatë, janë mbajte aktivitete të ndryshme për nder të festave 

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

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

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

Hysni Mehani – Për gabime drejtshkrimore veç po shihen janë të shumta, e kamë lexuar këtë informatë, kjo ma 

shumë është një lloj fushate. 

Ramiz Shala – E vërtetë se ka gabime drejtshkrimore, mirëpo thelbi i diskutimit është i kjartë. 

Donika Rushiti – Përshëndetje për të gjithë, përgëzime për aktivitetet e shumta të mbajtura, e di se kërkon 

shumë kohë e angazhim të madh organizimet e aktiviteteve kulturore, desha ta di a është dikush kompetent për 

aranzhimin e këtyre aktiviteteve, këtu në Skenderaj ka artist shumë duke filluar nga unë, e që dëshirojmë të 

kontribuojmë në kulturë, është mirë të ftohemi, është kërkesë e shumë artistëve të Skenderajt për më majtë 

aktivitete shtesë,  desha ta pyesë drejtorin se kush është koreograf i Ansamblit Shota, është e keqe se gjatë 

diskutimit të drejtorit për këtë informatë lidhur me gjendjen e kulturës, nuk e dëgjuan fare. 

Ramiz Shala – Faleminderit Donika për vlerësimin e punës sonë, po mundohemi të bëjmë punë të mira, sa i 

përket pyetjes se kush është koreograf i Ansamblit, është z. Pllana, ky ansambël i ka tri trupa, solistet, 

instrumentalistet, dhe valltaret, që po bëjnë punë të shkëlqyeshme e krejt vullnetare. 

Hysni Mehani – Mos u thirr drejtorë në atë, se keni pasur organizime e aktivitete të suksesshme, sepse dini se 

ne përvjetorin e Dëshmorit Malush Ahmeti, ju dështoj, përgatit  mirënjohje e nuk dule me ja u marr hiq njëri 

nga të ftuarit atu. 

Ramiz Shala – Sa i përket përvjetorit të Dëshmorit Malush Ahmeti, përgjegjësi e jona ka qenë, moderimi, 

organizimi, e që ka pas suksese, e keni parë pjesëmarrjen e  madhe, ndërsa pjesën tjetër e kanë pasur përgjegjësi 

ekipa e shkollës. 

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

Kuvend të kësaj informate, konstatojmë se  me 5 vota për, asnjë kundër, dhe 2 abstenime, rekomandohet për 

Kuvend informata për gjendjen e kulturës në Komunës e Skenderajt, vazhdojmë me pikën tjetër, nëse pajtoheni 

ti ndërrohen vendet pikës se 7 me të 8, për shkake të agjendës që ka Kryetari, atëherë me miratimin e juaj 

vazhdojmë me Informatën lidhur me zbatimin e Vendimeve të Kuvendit. 

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

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

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

e prezantoj në pika të shkurta këtë informatë lidhur me zbatimin e vendimeve të Kuvendit,  Në mbështetje të 

nenit 58 shkronja d), të ligjit për vetëqeverisje lokale, si dhe nenit 15 të Statutit të Komunës së Skenderajt, kamë 

nxjerr këtë informatë lidhur me zbatimin e vendimeve të Kuvendit, Kuvendit i Komunës së Skenderajt në 

muajin janar ka miratuar 9 vendime,  e për të cilat është kthyer vlerësimi i ligjshmëri, të cilat janë zbatuar, 

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

politik dhe financa, në muajin marse, Kuvendi i Komunës së Skenderajt, ka miratuar 6 vendime, 5 prej të cilave 

janë zbatuar dhe një është ne procedurë, në muajin prill janë miratuar 6 vendime, 4 prej tyre janë zbatuar dhe 2 

janë në procedurë, si dhe në muajin e fundit  janë miratuar 4 vendime, që jemi duke i pritur vlerësimet e 

ligjshmërisë, kjo ishte në pika të shkurta, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni, faleminderit. 

Kryesuesja – Faleminderit Kryetar, e hap diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, këtu thuhet se Kuvendi në muajin prill ka miratuar 6 vendime, 4 prej 

tyre janë zbatuar, cilat vendime janë zbatuar. 



Kryetari i Komunës, Z. Bekim Jashari – Janë zbatuar, vendimi për lejimin e mjeteve financiare për familjen 

Jashari, Vendimi për dhënien në shfrytëzim të lokaleve tek tribunat e stadiumit është në procedurë, vendimi për 

planin e hollësishëm është në procedurë, Vendimi për planin e punës së komitetit konsultativë për arsim, kulturë 

rini, fe e sport, është zbatuar, vendimi për zëvendësimin e anëtarit të komitetit për komunitete është zbatuar, 

vendimi për emërimin dhe riemërimin  e rrugëve është zbatuar. 

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

me 7 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, informata lidhur me zbatimin e vendimeve nga Kryetari i 

Komunës, rekomandohet për Kuvend, vazhdojmë me pikën e radhës. 

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

2018, ( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi); 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, do mundohemi të jem i shkurt në prezantim 

të kësaj informate, pasi që të gjitha i keni në material, kjo informatë paraqet punën e  inspektorëve, që po 

mundohen ta bëjnë më mirën e mundshme,  përmes inspektimeve të tyre në kuadër të kompetencave që kanë 

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

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

Drenusha Hajzeri Geci – Faleminderit Kryesuese, desha të pyesë, drejtor a jeni në dijeni lidhur me rastet e 

lajmëruar për mish të skaduar, a po inspektohen këto lokale lidhur me mishin e skaduar. 

Ibush Hetemi – Po jemi në dijeni, po bëhen inspektime, në Komunën tonë është gjeture një sasi e produkteve 

nga mishi me afat të skaduar. 

Hysni Mehani – Në këtë informatë është cekur se është punuar në kompleksin e Jasharëve, çka është punuar 

atje. 

Ibush Hetemi – Në kompleksin e lagjes Jashari, është punuar në kontroll për menaxhim të mbeturinave, pastaj 

kontroll të ndalimit të zhurmës nga Muzika, pastaj ndalimi i shitësve ambulantiv. 

Azem Gashi – Po e shoh në informatë se janë mbyllë disa lokale, drejtor a jeni në dijeni se tek lokalet poshtë 

tek stacioni i autobusëve, zhvillohet prostitucioni, si dhe pyetja e dytë a jeni në dijeni se mbrapa postës, gjendet 

një sasi  e madhe e mbeturinave. 

Ibush Hetemi – Nuk jemi në dijeni për ato lokale që zhvillojnë atë veprimtari, por do inspektojmë, si dhe do e 

diskutojmë edhe në këshill për siguri që do ta mbajmë, ndërsa lidhur me deponit ilegale, i kemi larguar afërisht 

117 deponi, e që disa prej tyre po përsëriten. 

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

me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend informata lidhur me inspektimet, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

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

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

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

2018,( raporton, Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, drejtoria e bujqësisë, ka propozuar që ti 

lejohet shfrytëzimi i mjeteve financiare 28,780.00€ për implementimin e projekteve nga DBPZHR,  për 

financim 10 sera, 80 makinave mjelëse, 200 koshere për bletë, e që ne si drejtori do ti përcaktojmë kriteret për 

përfitim. 

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

Azem Gashi – Do ishte e mirë së fermerët ner 5 krerë lopë të përfitojnë këtë subvencion. 

Sokol Sallahu – Ne planifikojmë te ju ndajmë atyre fermerëve që kanë prej 2 deri në 5 krerë, sepse fermerët e 

mëdhej përfitojnë nga Ministria. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, ky qenka direkt subvencion i Komunës, pa ndonjë kompani, do ishte 

mirë që ti kemi kriteret ti shohim ne. 

Sokol Sallahu – I ceka edhe më herët kriteret që do përcaktohen për përfitim të këtyre subvencioneve për 

fermer, por në propozim këto nuk përshkruhen kriteret, do ti shihni në njoftim. 

Azem Gashi – A ka keni formuar komision, për ndarjen e këtyre subvencioneve. 

Sokol Sallahu – Pas procedurave të Kuvendit, do ti zhvillojmë procedurat tjera në prokurim, dhe do formojmë 

komisionin për mbarëvajtje të këtij procesi. 



Kryesuesja – Pasi që tjerë të lajmëruar për diskutim nuk kemi, shkojmë ne votim, konstatojmë  se me 7 vota 

për, asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend, Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032845/18, i 

datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve financiare në shumë prej 28,780.00€ ( 

njëzetetetëmijeshtatqindetetdhjeteuro), nga kategoria e subvencioneve të ndara nga DBPZHR, për fermerët, për 

realizimin e projekteve të planifikuara për vitin 2018, vazhdojmë me pikën e radhës. 

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

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

DBPZHR, për fermerët në formë participimi, për kulturën bujqësore Dredhëz – industriale,( raporton, 

Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, ne si Komunë kemi lidhur një memorandum mirëkuptimi ndërmjet 

USAID dhe kompanisë Agrobora, që do u ndajmë 6.0ha dredhëz industriale Senga Sengana,  që kompania do i 

ndan fidanët edhe to i përcjell dhe këta fermer do ta kenë tregun e sigurt, fermerët do ta kenë obligim ta blejnë 

folin, çmimin e shitjes do ta kenë me çmim të tregut. 

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

Azem Gashi – Sipas disa informatave, kjo Agro bora, ka manipuluar me çmim me fermerë, sa është e sigurt kjo 

marrëveshje për shitje, kush e garanton. 

Sokol Sallahu – Këtë marrëveshje do ta garanton kontrata e lidhur ne mesë fermerit dhe kompanisë. 

Hysni Mehani -  Pasi që thuhet se produktin do ta kenë të sigurt për shitje fermerët, do ishte mirë që kjo shitje 

të bëhet në bazë të çmimit te tregut, varësisht se ne cilën periudhë e shet, të shikohet çmimi i tregut, si dhe të 

analiza e tokës që duhet të bëhet në këtë rast, do ishte mirë, që këtë obligim për analiza të tokës ta merr 

përgjegjësi Komuna, për shkake se fermerët mund të manipulojnë në këto analiza. 

Sokol Sallahu – Sa i përket analizës së tokës, në Kosovë janë vetëm 3 laborator të licencuar për analiza të 

tokës, e që nuk ka mundësi e nuk bëhen manipulime ne analiza, ndërsa sa i përket çmimit të shitjes, do të shiten 

në bazë të çmimit të tregut. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 7 vota për, 

asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend ky Propozim – Vendim nr. 10-400/04-0032887/18, i 

datës 11.06.2018, për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve financiare në shumë prej 15,000.00€ ( 

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

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

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

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

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, koleg drejtor, dhe ju të gjithë të 

pranishmit, i falënderoj drejtoret për bashkëpunimin ne hartimin e kësaj kornize, ky dokument është i hartuar në 

bazë të standardeve dhe legjislacionit në fuqi, duke u mbështetur në qarkoren buxhetore 01/2019, lidhur më këtë 

kornizë buxhetore e kemi mbajt dëgjim publik me qytetarë, kemi marr kërkesat, komentet e tyre, i shihni në 

këtë kornizë të gjitha të përcaktuar, ky dokument paraqet kufijt dhe planifikimet e buxhetit për vitet 2019-

20121,  i shpërndarë nëpër kategori, kjo ishte në pika të shkurta prezantimi, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Hysni Mehani – Mos na e shihni për të madhe nëse, bëjmë ndonjë gabim, pasi që nuk jemi njohës të kësaj 

fushe,  kërkoj sqarim këtu tek tatimi në pronë në vitin 2018 është 157,500.00€, ndërsa në vitin 2021 është 

302,251.00€,  po i bije se po dyfishohet, pastaj të drejtoria e kulturës, planifikimi  për vitin 2019 është 

684,000.00€ ndërsa për vitin 2020 është 255,840.00€, pse kjo rënie, kaq kisha faleminderit. 

Mehmet Berisha – Te tatimi në pronë do të bëhen regjistrime të reja, pastaj planifikohet të ngarkohet tatimi në 

tokë me ligj që do miratohet, sa i përket drejtorisë së kulturës, buxheti është planifikuar të jetë më i madh në 

vitin 2019, për shkake se ka një numër të madh të projekteve për atë vit. 

Azem Gashi – Po e shoh këtu tabelën indikatorët ekonomik komunal, ku prej 1000 bizneseve 664 kanë aktive, 

në vitin 2019 janë paraparë 670,685 deri në 700 sa është reale ky planifikim pasi që unë mendoj se ka rënie, 

pastaj tek renta çka do të ndërmerrni me i inkasuar këto taksa. 

Mehmet Berisha – Rritja e numrit të bizneseve është planifikuar për shkake që parku i biznesit që është në 

procedurë do ta rrit numrin e këtyre bizneseve kështu ne kemi vlerësuar, pastaj për rentë, jemi duke i përgatiture 

faturat dhe vërejtjet për borxhli. 



Kryesuesja – Pasi që tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 6 vota për, 1 

abstenim, dhe asnjë kundër, rekomandohet për Kuvend Korniza Afatmesme buxhetore 2019-2021 për Komunën 

e Skenderajt, nr. 02-400/04-0033386, e datës 13.06.2018,  vazhdojmë me pikën e fundit të rëndit të ditës. 

Të ndryshme; 

Azem Gashi – Për drejtorin e arsimit, jemi marr vesh që të na i sjellni listat e përfituesve të bursave. 

Bekim Latifi – Po do ua sjelli, tash do i bije zyrtari nga DKA-ja. 

Drenusha Hajzeri Geci – Desha ta pyesë drejtorin e shëndetësisë, se a jeni në dijeni se ka punëtor në QKMF 

që merr rrogë pa shkuar kurrë në punë. 

Osman Veliu – Nuk jam në dijeni për një rast të tillë. 

Drenusha Hajzeri Geci – Kur keni mbajtur mbledhje së fundi me stafin e QKMF-së. 

Osman Veliu - Përafërsisht një muaj kamë mbajtur mbledhje. 

Drenusha Hajzeri Geci – A keni marrë masa lidhur me rastin e fundit në QKMF që është bërë mediatik. 

Osman Veliu – Jemi duke punuar në përmisimin e gjendjes lidhur me shërbimet shëndetësore. 

Hysni Mehani – Po shihet se planifikohet të rritet buxheti për shëndetësinë, e laboratorët nuk punojnë në 

QKMF, po vërehet drejtor fuqia e jote politike, kishte me qenë mirë të paktën drejtor me na organizuar një 

takim me Kryetarin e Komunës dhe drejtorin e QKMF-së, ti diskutojmë problemet e shëndetësisë. 

Osman Veliu – E dimë se ka probleme ne shëndetësi, planifikojmë ta formojmë një mekanizëm koordinues, ta 

punojmë një plan konkret për shëndetësi. 

Kryesuesja  - Pasi që i shqyrtuam të gjitha pikat e rëndit të ditës, e konsideroj të mbyllur këtë mbledhje. 
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