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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 22.05.2018. 

 

 

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. 10-400/03-0027615/18, i datës; 11.05.2018, mbi lejimin e shfrytëzimit të mjeteve 

financiare në shumë prej 3,400.00€ ( tremijekatërqindeuro) nga kategoria e subvencioneve të ndara nga 

DPBZHR, për fermerë, në formë participim, me destinim për sistemin e ujitjes për mbjelljen e 2 hektarëve me 

bimë mjekësore mullagë e zezë, ( raporton Drejtori z. Sokol Sallahu); 

5. Informatë nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, lidhur me gjendjen dhe mbrojtjen e pyjeve në 

Komunën e Skenderajt, ( raporton Drejtori z. Sokol Sallahu); 

6. Propozim për dhënien në diskutim publik të draft – Statutit për plotësim – ndryshimin e Statutit të Komunës 

së Skenderajt,( pikë shtesë, raporton Anëtari i Komisionit për Statut dhe Rregullore z. Ibush Hetemi); 

7. 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, dhe ju tjerë të pranishëm, kërkim falje për mungesë ka 

marrë Drenusha Hajzeri Geci, para se te fillojmë me miratimin e rëndit të ditës, e kemi një propozim që na ka 

ardhur nga Komisioni për Statut dhe Rregullore, propozim për dhënie në diskutim publik të Draft – Statutit për 

plotësimet – ndryshimet e Statutit të Komunës së Skenderajt, si pikë shtesë, kërkoj nga anëtari i këtij komisioni 

të na e prezantoj në pika të shkurtra. 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, dhe ju të gjithë të pranishmit, 

Komisioni për Statut dhe rregullore e ka përfunduar punën sa i përket plotësim  - ndryshimit të Statutit të 

Komunës, por nuk kemi arrit ta përfundojmë më kohë që të hynë në material për komitet,  kërkoj që ta 

rekomandoni për Kuvend, në mënyrë që të ipet në diskutim publik, e prezantova në pika të shkurtëra, kur të vije 

radha si pikë do e prezantoj me gjerësisht, ju faleminderit. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të këtij propozimi që të hynë në këtë rënd dite si pikë shtesë, 

konstatojmë se me 5 vota për, 1 kundër, dhe asnjë abstenim miratohet ky propozim që të hynë në këtë rënd dite, 

vazhdojmë me pikën e radhës  

 Miratimi i rëndit të ditës; Konstatojmë se  me 5 vota për, asnjë kundër, dhe 1 abstenim miratohet rëndi të 

ditës, vazhdojmë me piken e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

Nëse keni vërejtje ndokush urdhëroni, atëherë pa asnjë vërejtje unanimisht miratohet procesverbali nga 

mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës. 



Propozim – Vendim nr. 10-400/03-0027615/18, i datës; 11.05.2018, mbi lejimin e shfrytëzimit të mjeteve 

financiare në shumë prej 3,400.00€ ( tremijekatërqindeuro) nga kategoria e subvencioneve të ndara nga 

DPBZHR, për fermerë, në formë participim, me destinim për sistemin e ujitjes për mbjelljen e 2 

hektarëve me bimë mjekësore mullagë e zezë, ( raporton Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Në mungesë të drejtorit të bujqësisë, ftoj drejtorin e Ekonomisë të na e prezantoj. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, drejtor, anëtarë të komitetit dhe ju 

të gjithë të pranishmit,  në mungesë të drejtorit të bujqësisë po e prezantoj në pika të shkurtëra, propozimi në 

fjalë ka të bëjë me lejimin e shfrytëzimit me mjeteve financiare 3400€ nga drejtoria e bujqësisë nga kategoria e 

subvencioneve për përkrahjen e fermerëve për participim ne sistemin e ujitjes, për kulturën bujqësore mullagë e 

zezë, që është një kulturë mjaftë profitabile, e që është një punë mjaftë e mirë e drejtorit, kaq ishte ne pika të 

shkurtëra. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani -  Faleminderit Kryesuese, edhe pse diskutimit në komitet për politik dhe financa, tash më i ka 

humbur kuptimi, me sa e kuptova sipas këtij memorandumi te garantune fermerët e paskan 1 vite, e që kjo 

marrëveshje mund të prishet me një shkresë, si dhe kjo marrëveshje nuk ka karakter obligativ, kështu që kësaj 

kompanie ju lejohet ta shkëput marrëveshjen thotë se nuk po shitet produkti e  shkëput. 

Mehmet Berisha – Sqarimet me në detaje do ti jep drejtori i bujqësisë në seancë të Kuvendit, kjo është një 

bashkëfinancim, 70%  USAID, dhe 30% fermeri,  kompani nuk ka interes të shkput kontratë kur vetë ka 

financuar në këtë projekt. 

Hysni Mehani – Po e shoh se iniciativa është e mirë, mirëpo pyesë se a është të paktën për 1 vit, shitja e sigurte 

e këtij produkti për fermerët. 

Mehmet Berisha – Sipas marrëveshjes e sigurte është shitja. 

Azem Gashi -  Unë kamë raste konkrete  që njerëzit e punojnë këtë kulturë bujqësore, shiqone ne foto, është 

kulturë mjaftë profitabile, dhe shitja është e sigurte kësaj kulture bujqësore. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim që të rekomandohet për Kuvend, ky propozim – vendim, konstatojmë 

se me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, ky propozim vendim për lejimin e mjeteve financiare të 

drejtorisë si bujqësisë, rekomandohet për Kuvend, vazhdojmë me piken e radhës. 

Informatë nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, lidhur me gjendjen dhe mbrojtjen e pyjeve në 

Komunën e Skenderajt, ( raporton Drejtori z. Sokol Sallahu); 

Në mungesë të drejtorit të bujqësisë, lusë shefin e pylltarisë që të na e prezantoj këtë informatë. 

Shefi i pylltarisë – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, drejtor, dhe ju të gjithë të 

pranishmit,  në mungesë të drejtorit të bujqësisë po e prezantoj në pika të shkurtëra këtë informatë, DPBZHR, 

ka të punësuar 6 rije pylli një teknik të pylltarisë dhe shefin e pylltarisë, që kanë në mbikqyrje 3,600.00ha. 

Gjendja aktuale e pyjeve mund të thuhet se është e mirë, por si problematik mbetet dëmtimi i pyjeve nga 

keqbërësit. Kemi të hartuar një plan për mbrojtjen e pyjeve, si dhe vlen të theksohet se është caktuar vendi për 

grumbullim të druve të konfiskuar ne ish fabrikën e municionit dhe gjuetisë, në material i shihni masën e druve 

të konfiskuar, me 15.02.2018 në fshatin llaushë jan konfiskuar 1.6m3, pastaj ne muajin prill 2018 janë 

konfiskuar 14.28m3, e kështu me radhë që i keni të paraqitur masën e konfiskimit nëpër muaj, e që për të gjithë 

këta keqbërës u janë iniciuar fletëparaqitje ne Gjykatë, kaq  kisha nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës, pasi që nuk ka për tu diskutuar, shkojmë 

ne votim për rekomandim për Kuvend të kësaj informate, konstatojmë se unanimisht rekomandohet për Kuvend 

kjo informatë, vazhdojmë me pikën e radhës pikën shtesë. 

Propozim për dhënien në diskutim publik të draft – Statutit për plotësim – ndryshimin e Statutit të 

Komunës së Skenderajt,( pikë shtesë, raporton Anëtari i Komisionit për Statut dhe Rregullore z. Ibush 

Hetemi); 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë, Komisioni për Statut dhe 

rregullore, ka vlerësuar se duhet të  plotësohet – ndryshohet Statuti i Komunës së Skenderajt, duhet të 

harmonizohet me ligjet në fuqi, sepse ende ka akte normative të kohës se UNMIK,  është ndryshuar në 

formulime te fjalive, pastaj të numri i drejtorive, që kanë qenë 7 e realisht kanë punuar me 9 drejtori, e që në 

bazë të numrit të banorëve, na u lejohet ti kemi 12 drejtori e që i kemi përfshirë në këtë draft, po ua prezantoj 

përbërjen e komisionit, ka qenë një komision i përbërë prej 7 anëtarëve, që ne mesin e tyre nga shoqëria civile 

kemi pas një doktor shkence të shkencave juridike, njohës i mirë i akteve normative, ky draft statut, është 



punuar duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi, në ligjin për vetëqeverisje lokale, rregulloren për 

procedurën e akteve normative, udhëzimin administrative për standartet e hartimit të akteve normative, prandaj 

kërkoj nga ju që ta rekomandoni për Kuvend, në mënyrë që ti ipet ne diskutim publik, ju faleminderit nëse keni 

ndonjë pyetje urdhëroni. 

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

Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, në parim e përkrahi këtë draft statut, të rekomandohet për Kuvend. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, mendoj se Qeverisë aktuale komunale, i duhet ende kohë, që të filloj 

me plotësimin -  ndryshimin e Statutit të Komunës së Skenderajt, e lexova këtë draft shpejtë  e shpejtë pasi që 

na erdh me vonesë,  po e lexoj disa pika, të përkushtuar për të ndërtuar një shoqëri demokratike dhe qeverisje 

komunale efektive dhe efikase,  këtu mundesh me than veç efektive ose veç efikase nuk duhet të përdoren të dy 

fjalit, pastaj, të formulimi i fjalive, psh, thotë paragrafët 1234567 dhe 8, te nenit 2 të Statutit fshihen, kjo i bjen 

se janë fshi këto, pastaj thotë neni 2 të Statutit të Komunës para paragrafit 3 i shtohet paragrafi 4 si ne vijim, 

tash po i bije që nuk është fshi, është dashur të thuhet riformulohet, pastaj të neni 4, thotë ne nenin 3 i Statutit 

para paragrafit 3 shtohet paragrafi 4, ne logjik nuk mund mu shtu paragrafi 4 para paragrafit 3, se paragrafit 

shkojnë me rend 1234. 

Ibush Hetemi – I ke ngatrruar paragrafët e Statutit te vjetër me draftin e ri, merre statutin e vjetër e shiqoj me 

ndryshimet ne draft. 

Hysni Mehani – Pastaj shihet edhe gabime drejtshkrimore, ku shkruhet me shkronjë të vogël, emri Komunë. 

Ibush Hetemi – Do të korrigjohet përmisohet deri ne finale, do të lekturohet. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, 1 kundër, dhe asnjë abstenim 

rekomandohet për Kuvend, draft – Statuti për plotësim-  ndryshimin e Statutit, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Të ndryshme –  
Azem Gashi – Deshta ta ngriti një problematik, tek shkolla profesionale, tek pishat, kishte me qenë mirë të 

pastrohet ajo pjesë, sepse mund të lajmërohet gjarprinjë atu,  pastaj deshta ta lexoj një kërkesë nga një student,  

Endrit Mziu, student i fakultetit teknik, viti i dytë me notë mesatare mbi 9.3 është i përzgjedhur  për vijimin e 

një semestri  në Norvegji, e për shkake të kushteve jo të mira ekonomike, mund të humb kjo mundësi, kërkon 

nga komuna përkrahje për të. 

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