
 

 

  

 

 

Republika e Kosovës                                                                 Komuna Skenderaj 

Republika Kosova                                                                        Opština Skenderaj 
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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 23.03.2018. 

 

 

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

përfaqësuesi i OSBE-së:  

 

Me respekt,  

R E N D  D I T E 

 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Raporti përfundimtar financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2017,( raporton Drejtori z. 

Mehmet Berisha); 

4. Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0015422/18, i datës 13.03.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 

( një) vit personave fizik/ juridik, lokalin pronë Komunale që gjendet në objektin e Komunës së Skenderajt, me 

destinim bife –restorant,( raporton Drejtoresha znj. Sandra Fazliu); 

5. Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0015380/18, i datës 13.03.2018, për ngritjen e planit të te hyrave vetanake 

2017, dhe bartja e të hyrave vetanake 2016 dhe 2017 të pa shpenzuara për shpenzim për vitin 2018, ( raporton 

Drejtori z. Mehmet Berisha); 

6. Propozim – Vendim nr. 367/18, i datës 13.03.2018, për ndarjen e subvencioneve të DKA-së për vitin 2018, të 

lejohen për shfrytëzim, me destinacion si në material,( raporton Drejtori, z. Bekim Latifi) ; 

7. Plani i punës së Kuvendit të Komunës së Skenderajt për vitin 2018,( raporton Kryesuesja e Kuvendit znj. 

Fatbardha Haliti); 

8. Propozim – Vendim për plotësim – ndryshim e vendimit nr . 01-020/04-000878/18, i datës 12.02.2018, për 

formimin e komitetit për politik dhe financa,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti) 

9. Propozim – Vendim për plotësim – ndryshim e vendimit nr . 01-020/04-0008807/18, i datës 12.02.2018, për 

formimin e komitetit për Komunitete,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti) 

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, dhe ju tjerë të pranishëm, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Miratimi i rëndit të ditës; Konstatojmë se unanimisht u miratuar rëndi i ditës për këtë mbledhje, kalojmë të 

pika tjetër e rëndit të ditës, 

Raporti përfundimtar financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2017,( raporton 

Drejtori z. Mehmet Berisha);  

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, anëtaret e  komitetit për politik dhe 

financa dhe ju të pranishmit, raporti financiar, janar –dhjetor 2017,  është punuar duke u mbështetur në ligjet në 

fuqi, dhe afati i dorëzimit të raportit për në Ministri  është deri me 31 mars, do mundohem që të ta prezantoj në 

pika të shkurtëra këtë raport financiar, buxheti komunal përbehet prej 5 kategorive, paga dhe shtesa, mallra dhe 

shërbime, komunali, subvencione, shpenzime kapitale, të ndara në 13 programe, gjithësej buxheti i aprovuar për 

vitin 2017 është 11,932.215€, ne faqe 4 është tabela që paraqet shpenzimet nëpër kategori ekonomik, nëpër 



kolona është i cekur buxheti fillestar, buxheti përfundimtar, pranimet, pastaj në këtë tabelë shihet grandi i 

përgjithshëm që është shpenzuar me përqindje 98%, të hyrat vetanake janë shpenzuar 94.80%, të hyrat e bartura 

të vitit 2016 janë shpenzuar 91%, donacionet janë shpenzuar 0.35%, gjithsej sipas kategorive janë shpenzuar 

98,21%, në faqen 5 janë të paraqitura të hyrat vetanake në tri vite, të hyrat vetanake gjithsej janë 1,121,375.00€, 

në faqe 11 tabela nr 6 janë projektet kapitale te realizuara për vitin 2017 janë realizuar 98%, tabela e radhës 

është shpenzimet nëpër kategori ekonomike, tabela nr 9 janë llogarit e arkëtueshme, borxhet e personave fizik 

dhe juridik, ndaj komunës, në tatim në pronë komunës i kanë borxh 746,000€,  taksa komunale në biznes 

240,000€, renta 84,000€, qeraja 31,000€, leje ndërtimi 60,000€, gjithsej 1,160,000€ borxhi total,  ndërsa 

obligimet për vitin 2017 janë të paraqitura në tabelën e fundit, kaq kisha nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja -  E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, fillimisht kisha propozuar që për seancën e Kuvendit, raporti 

financiar të jetë pikë e fundit e rëndit të ditës, sepse po na merre kohë me të gjatë për shqyrtim, për këtë 

mbledhje të komitetit nuk kom bërë ndonjë analizë me të thellë, tjetra edhe unë nuk jam ekspert i kësaj fushe, 

mundem me lëshuar ndonjë gabim të mirëkuptohemi,  po ndërlidhem të raporti po shihet shpenzimet furnizime 

mjeksore  për vitin 2016 është 40,051,51€,  për vitin 2017 bjen 25,501,50€ pse kjo rënie, QKMF-ja ka mangësi 

me aparatur, pastaj shpenzime për qymyre në vitin 2016 është 9,426,43€, ndërsa për vitin 2017, kemi 

41,039.82€, pse ka ndodh kjo rritje, në përgjithësi në këtë raport shihen shumë shkelje, pastaj shihet këtu 

shpenzim i madh të derivatet, të shpenzimet për mirëmbajtje të shkollave në vitin 2015 është 57,475.18€, në 

vitin 2016 është 38,346.25€, ndërsa në vitin 2017 është zero, pse tash zero në këtë vite pse kjo rënie, tek faqja 

11 kanalizimi në Qirez, kanalizimi në Likoc, që e dimë si fare nuk është rregulluar kanalizimi në Likoc. 

Mehmet Berisha – Po e përsërisë se në këtë raport janë të cekura shpenzimet e ndodhura, e që shihen projekte 

të realizuara sipas raportit. 

Sanije Ahemti – projekti i kanalizimit në likoc nuk ka filluar, mirëpo janë zotuar mjetet për të. 

Mehmet Berisha – Këtë raport do ta përgatitum për seancë të Kuvendit, të kompletuar e me sqarime shtesë. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Kërkoj që për seancën e Kuvendit, ky raport të jetë më mirë i 

përgatitur e i sqaruar më mirë. 

Drenusha Hajzeri – Geci – A keni plane konkrete për rritjen e të hyrave vetanake, si dhe a keni plane për 

zvogëlimin e borxheve në tatim pronë. 

Mehmet Berisha – Kemi plane për rritjen e të hyrave vetanake, që do fillojmë nga stafi politik pagesën e 

tatimit në pronë. 

Hysni Mehani – Desha të ceku se shoh këtu furnizim me kontinier, e që ne nuk shohim kontinier nëpër qytet. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për të diskutuar, atëherë shkojmë ne votim për rekomandim për Kuvendit, me 

plotësime të këtij raporti, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë abstenim, dhe 1 kundër, rekomandohet raporti 

financiar për Kuvend, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0015422/18, i datës 13.03.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 

1 ( një) vit personave fizik/ juridik, lokalin pronë Komunale që gjendet në objektin e Komunës së 

Skenderajt, me destinim bife –restorant,( raporton Drejtoresha znj. Sandra Fazliu); 

Sandra Fazliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, ju koleg drejtor, anëtar të komitetit, si 

dhe ju të gjithë të pranishmit në bazë të nenit 7 paragrafi 1 i ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të 

pronës së paluajtshme të Komunës, i propozojmë këtij komiteti që ta jep pëlqimin për Kuvend miratimin e 

propozimit për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 vjet, të lokalit byfes që është pronë e komunës që gjendet 

në objektin e komunës, me sipërfaqe 85 m2 e 32 cm, qëllimi i këtij propozimi është inkasomi i të hyrave nga 

qiraja për Komunën, e që mbas vendimit të Kuvendit ankandin publik e procedura tjera do ti zhvilloj komisioni 

vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme, që do punojnë me ligj dhe akte nënligjore. 

Hysni Mehani – Në ligjin që u jeni referuar, përcakton procedurat e këmbimit të pronës, mos është ndonjë 

gabim në këtë rast. 

Sandra Fazliu – Ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të Komunës, përcakton 

edhe këtë çështje dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka diskutues tjerë, shkojmë me votim për rekomandim për Kuvend, konstatojmë se 

unanimisht rekomandohet për Kuvend, Propozim – Vendim nr. 02-463/02-0015422/18, i datës 13.03.2018, për 

dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 ( një) vit personave fizik/ juridik, lokalin pronë Komunale që gjendet në 

objektin e Komunës së Skenderajt, me destinim bife –restorant, vazhdojmë me pikën e radhës. 



Propozim – Vendim nr. 02-400/03-0015380/18, i datës 13.03.2018, për ngritjen e planit të te hyrave 

vetanake 2017, dhe bartja e të hyrave vetanake 2016 dhe 2017 të pa shpenzuara për shpenzim për vitin 

2018, ( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Në bazë të nenit 17 shkronja a) dhe nenit 58 shkronja h), ndërlidhur me nenin 62.3 të ligjit 

për vetëqeverisje lokale, kryetari i komunës së Skenderajt sjell, këtë propozim për ngritjen e planit të të hyrave 

vetanake të vitit 2017, si dhe bartjen e të hyrave vetanake . 

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

Hysni Mehani – Me vjen mirë që po shoh ngritje të planit të të hyrave vetanake, por do ishte e nevojshme të që 

bëhet diqka rreth trajtimit të qeneve endacak, sepse mbetet shqetësuese gjendja. 

Sokol Sallahu – Ne Kemi bërë kërkesë në institucionet qendrore për trajtimin e qenve endacak,  e që po besoj 

muajin e ardhshëm do bëhet trajtimi i tyre. 

Kryesuesja – Shkojmë në votim të këtij propozimi për rekomandim për Kuvend, konstatojmë se me 7 vota për, 

asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet propozimi për ngritje të planit të të hyrave vetanake, vazhdojmë 

me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 367/18, i datës 13.03.2018, për ndarjen e subvencioneve të DKA-së për vitin 2018, 

të lejohen për shfrytëzim, me destinacion si në material,( raporton Drejtori, z. Bekim Latifi) ; 

Bekim Latifi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, ne për çdo vite ndajmë mjete 

për nxënësit që udhëtojmë mbi 5 kilometra për në shkollë, si dhe për ata me kushte të dobëta ekonomike, kërkoj 

që ta rekomandoni për Kuvend edhe pse jemi mbrapa me kohe. 

Drenusha Hajzeri – Geci – Ky subvencion është i mirëseardhur për nxënës, mirëpo me interesoj si bëhet 

ndarja e tyre e përzedhja e numrit të nxënësve. 

Bekim Latifi – Ndarja e mjeteve bëhet nga komisioni që do formohet, përzgjedhja bëhet në bazë të kërkesave 

të prindërve dhe drejtoreve të shkollave. 

Azem Gashi – Kush e bënë përzgjedhjen e nxënësve. 

Bekim Latifi – Nxënësit i përzgjedh komisioni. 

Hysni Mehani – Kishte me qenë mirë për në asamble, mu cekë emrat e përfituesve. 

Bekim Latifi – Keni të drejt me kërkuar raport nga komisioni të përfituesve të subvencioneve. 

Kryesuesja – Shkojmë me votim për rekomandim të këtij propozimi për ndarje të subvencioneve për DKA-në, 

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

vazhdojmë me pikën e radhës, 

Plani i punës së Kuvendit të Komunës së Skenderajt për vitin 2018,( raporton Kryesuesja e Kuvendit znj. 

Fatbardha Haliti); 

Po e prezantoj në pika të shkurtër planin e punës së kuvendit për vitin 2018, është plan vjetor, që e kemi obligim 

ligjor ta hartojmë, që paraqet punën dhe aktivitetet e Kuvendit për periudhën 1 vjeqare, në këtë plan janë 

paraparë 11 mbledhje, muajin gusht e kemi muaj të pushimeve. 

Hysni Mehani – Me sa e di gjatë verës e kemi një muaj pushim. 

Kryesuesja – Muajin gusht e kemi të paraparë si muaj të pushimeve, pasi që tjerë për diskutim nuk kemi, 

atëherë shkojmë me votim për rekomandim të planit të punës së kuvendit, konstatojmë se me 7 vota për, asnjë 

kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për kuvend plani i punës së kuvendit për vitin 2018, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Propozim – Vendim për plotësim – ndryshim e vendimit nr . 01-020/04-000878/18, i datës 12.02.2018, për 

formimin e komitetit për politik dhe financa,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti) 

Pas pranimit të shkresës së ministrisë që kanë kontestuar dy vendimet e kuvendit për formimin e komiteteve të 

përhershme, që kanë kontestuar respektimin e ligjit për barazi gjinore, e që propozoj ti shqyrtojmë, e që praktik 

e shumicës së Komunave e kanë rregulluar këtë çështje me marrëveshje ndërmjet anëtarëve të komiteteve. 

Drenusha Hajzeri Geci – Kisha propozuar që këtë çështje ta rregullojmë me marrëveshje ndërmjet anëtarëve të 

komiteteve. 

Azem Gashi – Nëse nuk mundemi të merremi vesh, ne si PDK mund ta rregullojmë këtë çështje me 

marrveshje, që pranojnë të ndërrohen Fatlume Kodra, me Ilir Ejupi. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të propozimit për plotësimin e vendimit të komitetit për politik dhe 

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

vazhdojmë me pikën e radhës 



 

 

Propozim – Vendim për plotësim – ndryshim e vendimit nr . 01-020/04-0008807/18, i datës 12.02.2018, 

për formimin e komitetit për Komunitete,( raporton Kryesuesja e Kuvendit, Fatbardha Haliti) 

Atëherë i keni 5 minuta pauzë deri sa të dakordoheni të mirreni vesh për këtë plotësim ndryshim të këtyre 

propozimeve, pas pauzës prej 5 minutave vazhdojmë me mbledhje. 

Fatlume Kodra  - Unë pranoj që të ndërrohem me Ilir Ejupin ne Komitete. 

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

asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend ky propozim vendim, vazhdojmë me pikën e fundit në të ndryshme. 

Hysni Mehani -  Kisha Kërkuar që të rregullohet zërimi në sallën e Kuvendit, pasi që në ulëset e fundit shumë 

pak po dëgjohet. 

Kryesuesja – Kemi planifikuar ta rregullojmë zërmin, kërkoj dekodimin e juaj për datën e mbajtjes së seancës 

së Kuvendit, pasi që data e fundit e dorëzimit të raportit financiar është 31 marsi, e që kemi menduar të mbajmë 

me 30 mars, shkojmë me votim konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim vendoset data 30 

për mbajtjen e mbledhje se asamblesë Komunale, pasi që më nuk kemi pika tjera për shqyrtim, e konsideroj të 

mbyllur këtë mbledhje, ju faleminderit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                      Fatbardha Haliti                                                                                               

_____________                                                                                                    ______________ 


