
 

  

 

 

Republika e Kosovës                                                                 Komuna Skenderaj 

Republika Kosova                                                                        Opština Skenderaj 

Republic of Kosovo                                                                 Municipality Skenderaj 

 

Kuvendi i Komunës /Skupština Opštine/Municipality of Assembly 

 

EKSTRAKT NGA PROCESVERBALI I MBËLEDHJES SË KALUAR                                          

TË KUVENDIT KOMUNAL I MBAJTUR MË DATËN: 31.01.2019. 

 

Në bazë të nenit 49, të Ligjit për vetëqeverisje lokale nr 03/L-040, të Republikës së Kosovës, si 

dhe  nenit 37 paragrafi 3.4 si dhe 5  të Statutit të Komunës së Skenderajt, Rregulloren e punës së 

Kuvendit nenit 27, e në pajtim me rregullat e procedurës. 

 

F T O H E N I 

Qe te merrni pjesë ne mbledhjen e Kuvendit komunal e cila do te mbahet me datën 

31.01.2019, me fillim në ora 10:00 në sallën e  Kuvendit Komunal. 

 

R E N D  D I T E 

 

Për ketë mbledhje propozoi ketë: 

 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

4. Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0004462/19, i datës 24.01.2019, për ndarjen e mjeteve 

financiare nga kategoria e subvencioneve të DKRS-së për Familjen Jashari, ( raporton Drejtori, 

z. Ramiz Shala); 

5. Plani Komunal i veprimit për transparencë për vitet 2019-2022, nr. 02-111/01-0002871/19 i 

datës 15.01.2019, ( raporton zëdhënësi i Komunës, z. Ramiz Shala); 

6. Plani  vjetor i punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, nr. 03-112/01-0003152/19, i datës 

16.01.2019, ( raporton Drejtori i Administratës  me autorizim, z. Ibush Hetemi);  

7. Raporti vjetor i punës së Komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, për vitin 2018,( raporton 

Kryesuesi i Komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, z. Berat Dajaku);  

8. Informatë për përfundimin e gjysëm – vjetorit të parë, për vitin shkollor 2018-2019, dhe 

përgatitjet për fillimin e gjysëm – vjetorit të dytë,  nga DKA-ja ( raporton Drejtori, z. Bekim 

Latifi) ;  

9. Informatë nr. 0-343/01-0004543/19, i datës 24.01.2019, lidhur me mirëmbajtjen e rrugëve nga 

bora dhe akulli në Komunën e Skenderajt,( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi) ; 

10.Raporti nr. 02-052/01-0009214, i datës 14.02.2018, i përformancës për Komunës e Skenderajt 

për vitin 2017,  ( raporton Koordinatorja për performancë, znj. Fatmire Lushtaku); 

11. Propozim për miratim të listës se të përzgjedhurve për Komitete konsultative, nr. 01-020/01-

0004150/19, i datës 22.01.2019,( raporton Kryetari i Komisionit përzgjedhës, z. Sokol Sallahu); 



12. Pyetjet e Këshilltarëve nën pikën të ndryshme. 

13. Propozim – Vendim për miratimin e organogramit, skemës organizative të Komunës së 

Skenderajt, pikë shtesë, (  raporton Kryetari i komisionit për statut dhe rregullore, z. Ramiz 

Shala). 

Kryesuesja – Po fillojmë me seancën e Kuvendit, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, 

Drejtoret te drejtorive, anëtaret e Kuvendit përfaqësuesit e MAPL-së, KFOR-it, shoqërisë civile, 

media dhe ju gjithë te pranishëm, në sallë janë te pranishëm 23 anëtare te Kuvendit, mungon  

Jetuhllah Geci që ka marruar leje,  Naser Bajraktari që do na u bashkëngjitet gjatë seancës,  

Arbon Osmani për arsye shëndetësore, Donika Rushiti për arsye shëndetësore, mungon Malsor 

Bejta, dhe Drenusha Hajzeri – Geci,  para miratimit të rëndit të ditës e kemi një pikë shtesë nga 

komisioni për statut dhe rregullore. 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, siç e dini se 

Komuna e Skenderajt është në fazën e riorganizimit, në mënyrë që të  funksionojmë me mirë,  

dhe ti kryejmë detyrat dhe përgjegjësit që kemi, ne si komision kemi shqyrtuar e konsultuar ligjet 

në fuqi  gjatë hartimit të kësaj skeme organizative, kemi shiquar organogramet e shumë 

Komunave, e si model e kemi përzgjedh këtë si më të përshtatshëm, andaj ju propozoj që ta 

miratoni të hynë në këtë rënd dite. 

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

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, në fakte nuk mund të flasim shumë për këtë pikë të 

rëndit të ditës, pasi që nuk e kemi pasur materialin më herët e ta shqyrtojmë me mirë,  këtu ku 

është cekur Elektorati do duhet të jetë Qytetaret, pastaj të Kuvendi dhe Kryetari, duhet ta dijmë 

se Kuvendi është organi me i lartë, e jo të jenë këtu ne një vijë të barabartë. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 19 vota 

për, asnjë kundër, dhe 4 abstenime, miratohet që të hynë në rënd dite propozim – vendim për 

organogramin e Komunës,  desha të ju njoftojë se të gjitha këto pika përveç kësaj shtesë kanë 

kaluar në kpf dhe janë rekomanduar për Kuvend, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës -  Konstatojmë se me 21 vota për, asnjë kundër,  4 abstenim miratohet 

rëndi i ditës për këtë seancë, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar – Nëse keni vërejtje urdhëroni, pasi që nuk 

ka të lajmëruar për diskutim, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 22 vota për, asnjë kundër, 

dhe 1 abstenim, miratohet procesverbali nga mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0004462/19, i datës 24.01.2019, për ndarjen e mjeteve 

financiare nga kategoria e subvencioneve të DKRS-së për Familjen Jashari, ( raporton 

Drejtori, z. Ramiz Shala);  
Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, po e prezantoj në pika shkurta propozim vendim për 

ndarjen e mjeteve për Familjen Jashari,  një vendim i tillë ka qenë në Komunën tonë që nga viti 

2002,2003,  na është dashur ta sjellim në Kuvend për arsye se vendimi i kaluar ka qenë i kufizuar 

në kohë deri me datën 31.12.2018, ndërsa me këtë propozim kemi propozuar që mos të jetë i 

kufizuar në kohë, mjetet do të ndahen nga kategoria ekonomike e subvencioneve nga drejtoria e 

Kulturës,  nuk po  e zgjati me shumë ju propozoj që ta miratoni këtë propozim. 

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

konstatojmë se me 23 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet propozim – vendimi 

për ndarjen e mjeteve për Familjen Jashari, vazhdojmë  me pikën e radhës. 

Plani Komunal i veprimit për transparencë për vitet 2019-2022, nr. 02-111/01-0002871/19 i 

datës 15.01.2019. 



Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, plani komunal i veprimit për transparencë për vitin 

2019- 2022, është punuar duke u mbështetur ne legjislacionin ne fuqi,  ky plan paraqet 

transparencën në Komunën tonë,  Kryetari i Komunës sonë ka vendosur standard të ri ne 

transparencë, duke i publikuar kontratat e nënshkruar që rrisin transparencën e besueshmërinë në 

Komunën tonë, gjë që ma herët nuk ka ndodhur, kërkoj që ta miratoni këtë planë, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Albert Rexhepi -  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje   për të gjithë,  kisha kërkuar nga 

Kryetari që të shiqon mundësin të lidhni ndonjë marrëveshje me ndonjë TV qoftë  Drenas, 

Mitrovicë, që mbledhjet e Kuvendit të transmetohen live, pastaj në këtë plan do duhet të jetë 

publikimi i procesverbaleve  dhe Vendimeve të Kuvendit në web të Komunës, pastaj do duhet të 

jetë publikimi në faqe të Komunës lista e  kandidatëve me shkrim dhe me gojë të kandidatëve në 

Konkurse të publikohen në web faqe të Komunës. 

Hysni Mehani – Përshëndetje edhe njëherë, më shumë doket si plan i zyrës së informimit ky 

plan, po bëhet si plan me hatër, e duhet të dihet se ky plan është obligim ligjor, që e përcakton 

udhëzimi administrativë për transparencë në Komunë,  pastaj është dashure ta ketë një 

përmbajtje me të mirë, i hartuar më mirë, në hyre të ceket se çka përmban plani, do duhet të jetë 

me i thellun në përmbajtje, e jo kështu që po i ngjanë një planë të zyrës për informim. 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, ligji na obligon saktë çka duhet të  publikojmë, e nuk 

është e domosdoshme ta përfshijmë në këtë plan,  sa i përket çështjes se TV lokal, e kemi faqe e 

Komunës që i transmeton seancat drejtpërdrejt të Kuvendit,  ndërsa për portale nuk jemi të 

interesuar pasi që po thuajse të gjithat po janë të partive politike, ndërsa sa i përket publikimit të 

konkurseve, kemi avancuar në këtë drejtim, i publikojmë të gjitha konkurset në afat ligjor. 

Albert Rexhepi – Të publikimi, po flas te publikimi i një konkursi vitin e kaluar për infermier 

është publikuar një ditë para mbajtjes se testit, unë thash që publikimet e konkurseve të 

inkorporohen në këtë plan për transparencë. 

Ramiz Shala – E potencova edhe me herët se konkurset vazhdimisht në afat ligjor publikohen 

më kohë në faqe të Komunës,  ndërsa për inkorporim në këtë planë ligji na obligon se çka me 

përfshi në të. 

Besarta Meha – Faleminderit, përshëndetje për të gjithë, plani i transparencës në letër është i 

mirë, i kamë përcjell edhe planet e Komunave tjera, pak a shumë janë të ngjashëm, po e ceku se 

faqja e Komunës vitin e kaluar është përdorur për kritik  për asambleist, gazetar, shpresoj që këtë 

vite të mos përdoret ashtu,  pastaj të qasja ne dokumente zyrtar është mirë të jetë elektronike të 

jetë me e shpejt. 

Ramiz Shala – Web faqja e Komunës monitorohet nga niveli qëndrorë nuk guxon askush ta 

keqpërdor, të qasja ne dokumente zyrtarë ligji e përcakton. 

Besarta Meha – Komuna e Prishtinës e ka qasjen ne dokumente zyrtarë elektronike, merrni 

mostër Komunën e Prishtinës. 

Vjollca Ramadani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  deri sa po e prezanton 

drejtori këtë plan, po themi po te ishim të kësaj Komune e ne realitet krejt ndryshe,  nuk janë 

askund gjerat kështu siç janë të cekura këtu në plan. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 21 vota për, 2 kundër dhe asnjë 

abstenim, miratohet plani për transparencë për Komunën e Skenderajt 2019-2022, vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

Plani  vjetor i punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, nr. 03-112/01-0003152/19, i datës 

16.01.2019, ( raporton Drejtori i Administratës  me autorizim, z. Ibush Hetemi); 



Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, kemi prezantuar para jush 

këtë planë të punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, pasi që kjo zyre është në kuadër të 

drejtorisë së administratës e që jam i autorizuar për këtë drejtori, materialin e keni përpara nëse e 

shihni të arsyeshme nuk po e lexoj, nëse keni pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese,  unë kamë qenë iniciator që të na vije në këtë seancë 

ky plan pune i  zyrës së prokurimit, mirëpo  prapë nuk mund të quajmë plan të prokurimit këtë 

dokument, sepse ma shumë përfshin detyrat kompetencat e zyrës së prokurimit se sa një plan siç 

duhet të jetë, kamë shiquar edhe plane të prokurimit të Komunave tjera, si ma i kompletuari me 

është dukë plani i prokurimit të Komunës së Vushtrrisë që ju kisha lutë pa keqkuptime ta merrni 

si mostër që i kanë të detaizuarë në të të gjitha projektet që do realizohen në detaje, për ata 

asamblesiti i Kuvendit të Vushtrrisë e ka ma lehtë ti përcjell realizimin e atyre projekteve se si po 

hec realizimi i atyre projekteve. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Përshëndetje për të gjithë, sa i përket planit të punës 

së prokurimit, Ligji nuk na obligon të kemi një planë të tillë, por ne kemi pasur dëshirë për 

transparencë ta sjellim një plan të tillë,  sepse të gjitha projektet janë të detaizuar në buxhet. 

Hysni Mehani – Kryetari tha se nuk është obligim ligjor plani i punës së prokurimit, unë po e 

ceku udhëzimin administrativ  01/2015, për transparencë në Komunë, ku thotë se Komuna  është 

e obliguar ti publikoj planet investuese  dhe buxhetin, e vërtetë se ne buxhet janë të specifikuara,, 

mirëpo edhe ne planë të punës së prokurimit duhet të jenë të specifkune të gjitha projektet. 

Pajazit Isufi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë,  nuk pata planë të diskutoj, 

mirëpo me shtyri diskutimet e parafolësi, e përkrahi këtë plan, sepse me mirë kështu se sa vitin e 

kaluar se nuk kemi pasur plane fare. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 18 vota për, 2 kundër, dhe 3 

abstenime, miratohet plani i punës për transparencë në Komunë për vitin 2019-2022,  vazhdojmë 

me pikën e radhës. 

Raporti vjetor i punës së Komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, për vitin 2018,( raporton 

Kryesuesi i Komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, z. Berat Dajaku); 

Berat Dajaku – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po e prezantoj në pika të 

shkurtëra, Komiteti për mbrojtje dhe shpëtim është trup e Kuvendit e formuar me vendim të 

Kuvendit i përberë prej 7 anëtarëve,  andaj ja u propozojmë këtë raport vjetor të komitetit për 

vitin 2018, të gjitha aktivitetet janë të përshkruar nëpër muaj që i ka shqyrtuar komiteteti gjatë 

muajit 2018, prezantoj nëpër muaj të gjitha pikat e rëndit të ditës ashtu siç i keni në material, 

nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin, pasi që nuk ka të paraqitur për diskutim, shkojmë ne votim, 

konstatojmë se me 23 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, përkrahet raporti vjetor i punës 

së komitetit për mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2018, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Informatë për përfundimin e gjysëm – vjetorit të parë, për vitin shkollor 2018-2019, dhe 

përgatitjet për fillimin e gjysëm – vjetorit të dytë,  nga DKA-ja ( raporton Drejtori, z. 

Bekim Latifi) ; 

Ahmet Tahiri , zyrtar në DKA-  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të 

pranishmit, Informata që ua kemi sjellur juve në Kuvend i ka të përfshira të gjitha të dhënat 

lidhur me procesin mësimor në Komunën tonë, nuk po e lexoj pasi qe e keni në material, nëse 

keni pyetje urdhëroni, faleminderit. 

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



Hysni Mehani – Desha vetëm një sqarim, sipas këtij raporti 433 nxënës me nga tri të dobëta që i 

bije që e humbin vitin, pastaj 366 nxënës me nga dy të dobëta,  dhe 468 me nga 1 të dobët,  a e 

keni nr e nxënësve që i kanë mbi tri të dobëta,  po shihet një situatë bajagi e rënd  dhe po shihet 

përformanca e dobët e DKA-së,  dhe a e keni menduar cila është zgjidhja e kësaj situate. 

Ahmet Tahiri – Kjo është pasqyra e saktë e suksesit të nxënësve, është e mirë të dallohen 

nxënësit e mirë prej atyre të dobt. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 20 vota për, asnjë kundër, dhe 2 

abstenime, përkrahet informata nga DKA-ja, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Informatë nr. 0-343/01-0004543/19, i datës 24.01.2019, lidhur me mirëmbajtjen e rrugëve 

nga bora dhe akulli në Komunën e Skenderajt,( raporton Drejtori, z. Ibush Hetemi) ; 

Ibush Hetemi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, e kemi sjellur këtë informatë 

lidhur me mirëmbajtjen e rrugëve në pika të shkurta, pasi që deri me tash ende është punuar në 

mirëmbajtje të rrugëve, që e ekipet tona vazhdimisht me kapacitetet e tyre nuk janë ndalur së 

punuar për një qarkullim më të mirë për qytetaret tonë,  nuk e kisha zgjatur më shumë të gjitha i 

gjeni në informatë, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë, çështja e mirëmbajtjes së 

rrugëve nuk ka qenë keq, këtë vite, mirëpo edhe ashtu siç përshkruhet në informatë nuk qëndron, 

paska në gjendje me të keqe kanë qenë trotuaret, që janë mbuluar me borë e akull gjatë pastrimit 

të rrugëve  nga mjetet e kompanisë që kanë bërë pastrimin e rrugëve, këtu në një pjesë të 

informatës thotë janë trajtuar të gjitha rrugët e Komunës tonë, dhe janë bërë të gjitha të 

kalueshme, këtu mundohet të vë në lajthitje se nëse janë trajtuar që të gjitha atëherë nuk ka qenë 

bash e mundur të bëhet të kalueshme të gjitha rrugët. 

Ismet Salihu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, çështja e pastrimit të rrugëve 

këtë vite ka qenë e kënaqeshe, vetëm ishalla vazhdohet kështu sepse mirë kanë punuar 

kompanitë e kontraktuara. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 21 vota për, asnjë kundër dhe asnjë 

abstenim, përkrahet informata nga DSHP-ja për mirëmbajtje të rrugëve nga bora dhe akulli, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Raporti nr. 02-052/01-0009214, i datës 14.02.2018, i përformancës për Komunës e 

Skenderajt për vitin 2017,  ( raporton Koordinatorja për performancë, znj. Fatmire 

Lushtaku); 

Fatmire Lushtaku, Koordinatore për përformancë – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje 

për të gjithë, unë jam Fatmire Lushtaku, koridinatore për përformancë Komunale, në mungesë të 

koordinatorit të mëhershëm po e prezantojë këtë raport në pika të shkurta, Komuna e Skenderajt 

është kualifikuar në garë për grande i ka plotësuar kriteret për garantë, me një përqindje të 

përgjithshme në përqindje 48.9%, në bazë të 24 indikatorëve matës me gjithsej  90 pikë, 

faleminderit nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin,  pasi që nuk tjerë për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë 

se me 19 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenime, përkrahet raporti i përformancës për vitin 2017, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim për miratim të listës se të përzgjedhurve për Komitete konsultative, nr. 01-

020/01-0004150/19, i datës 22.01.2019,( raporton Kryetari i Komisionit përzgjedhës, z. 

Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu -  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, komisioni i formuar nga 

Kuvendi për përzgjedhjen e komiteteve konsultative, i ka vlerësuar të gjitha aplikacionet dhe 



testet e aplikantëve i ka poentu me poena dhe ua ka sjell juve këtu për miratim, andaj ju propozoj 

që ti miratoni listat e komiteteve me aplikant të përzgjedhur. 

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

Hysni Mehani – Mendoj se këto komitete do duhet të quhen komitete ekzekutive,  po e citoj një 

pjesë të udhëzimit administrativë  ku thotë se komitetet konsultative kanë për qëllim 

pjesëmarrjen e qytetarëve në vendim marrje, e këtu në komitete po shihen se  pjesë e tyne është 

edhe njëri nga ekzekutivi,  e kisha propozuar që të zëvendësohet sepse edhe ashtu MAPL-ja po 

besoj së do na e kthej negativë, Kryesuese kisha propozuar që propozimin tim ta kaloni në votim 

për zëvendësim. 

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

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Përshëndetje për të gjithë,  ashtu siq po e shihni edhe 

ju edhe unë tash e pash këtë listë, nuk e kamë parë më herët, qenka në komitet konsultativ për 

shëndetësi Fazli Kadri, propozoj Komisionit ta zëvendësojnë me anëtarin që është në rënd me 

pikë nga i njëjti komitet, mendoj se është  konflikt interesi pasi që është drejtor atu e nuk është e 

natyrës të jetë në komitet konsultative. 

Sokol Sallahu – Faleminderit, ne si komision i kemi shqyrtuar të gjitha aplikacionet edhe i kemi 

vlerësuar në teste, gje që edhe udhëzimi administrativë kështu përcakton të drejt aplikimi kanë 

pasur të gjithë, nuk është problem kemi aplikant në radh ë me pikë mund të zëvendësojmë. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, Komisioni i ka vlerësuat të gjithë, udhëzimi administrativë 

nuk ka ndalu me apliku askujt, nuk kisha than të nxitojmë e ta zëvendësojmë askënd. 

Pajazit Isufi – Faleminderit edhe unë kamë qenë pjesë e komisioni, të drejt e aplikimit kanë 

pasur të gjithë, udhëzimi nuk na e ka kufizuar, kpf e ka votuar këtë përbërje mos të ngutemi me 

zëvendësuar askënd. 

Albert Rexhepi – Faleminderit nuk përbejmë asnjë shkelje, neve na është propozuar lista mund 

të zëvendësojmë, e përkrahi propozimin e Kryetarit për zëvendësim. 

Musaj Hajdari – Faleminderit, neve  listat na kan ardhur, ne mund të zëvendësojmë sepse prej 

Kuvendi kërkohet drita e gjelbert, prandaj nuk përben kurrfarë shkelje po të zëvendësohet 

ndokush. 

Sokol Sallahu – Sipas listës, me rend prej anëtarëve të aplikantëve për komitet për konsultativë 

për shëndetësi  dhe mirëqenie sociale  Fatmir Shaqiri me nr të pikëve në rënd. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të propozimit për zëvendësimin e Fazli Kadriu me 

aplikantin me pikë ne radhë Fatmir Shaqiri në komitetit konsultativë për shëndetësi dhe barazi 

gjinore, konstatojmë se me 20 vota për asnjë kundër, dhe 1 abstenim miratohet ky zëvendësim, 

vazhdojmë me propozimin listën e anëtarëve të komitetit konsultativë për shëndetësi dhe 

mirëqenie sociale, konstatojmë se me 20 vota për, asnjë kundër, dhe 1 abstenim, miratohet lista e 

komitetit për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, vazhdojmë me listën e komitetit konsultativë për 

arsim, kulturë rini fe e sport, konstatojmë se me 17 vota për, asnjë kundër, dhe 4 abstenime 

miratohet lista e anëtarëve të komitetit konsultativë për kulturë, rini arsim rini fe e sport, 

vazhdojmë me listën e komitetit për barazi gjinore dhe të drejtat e njeriut, konstatojmë se me 20 

vota për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, miratohet lista e anëtarëve të komitetit për barazi gjinore 

dhe të drejtat e njeriut, vazhdojmë me listën e anëtarëve të komitetit për zhvillim ekonomik dhe 

shërbime publike, konstatojmë se me 17 vota për, asnjë kundër dhe 4 abstenime, miratohet lista e 

anëtarëve të komitetit për zhvillim ekonomik dhe shërbime publike, vazhdojmë me pikën e 

radhës. 



Propozim – Vendim për miratimin e organogramit, skemës organizative të Komunës së 

Skenderajt, pikë shtesë, (  raporton Kryetari i komisionit për statut dhe rregullore, z. 

Ramiz Shala). 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje edhe njëherë, tash me pe dimë se kemi 

filluar me një riorganizim të Komunës së Skenderajt, ne si komision bashkë me drejtor kemi 

punuar këtë skemë organizative të Komunës, kemi shqyrtuar gjerë e gjatë edhe organogramat e 

shumë Komunave si  më i miri e me i zbatueshmi kemi punuar këtë që e keni në material, duke u 

mbështetur në legjislacionin në fuqi, i shihni disa dallime të nevojshme me atë që ka qenë me 

herët me organogramin e mëhershëm, andaj ju propozoj që ta miratoni këtë organogram, skemë 

organizative. 

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

Musaj Hajdari – Skema organizative ka qenë edhe me herët ka pasur Komuna e jonë, shihet në 

këtë skemë se janë shtuar edhe disa drejtori, mendoj se fjala elektorat do duhet të hjeket, pasi që 

shumë  Komuna nuk e kanë atë, si Istogu, Peja, Prishtina, ndërsa Mitrovica e Vushtrria e kanë 

kështu. 

Hysni Mehani – Përshëndetje edhe njëherë, me sa e di unë propozimi për shtimin e drejtorive 

më herët në Kuvend nuk ka kaluar,  pastaj mendoj se Kryetari e Kuvendi kanë një ndërlidhesh 

mëri, duhet të jetë një vijë kur e dimë se Kryetari i përgjigjet Kuvendit. 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, Kuvendi dhe Kryetari janë të ndarë ashtu ligji i 

përcakton, janë konsultuar mirë e gjatë ligjet, ligji për vetëqeverisje lokale neni 8 thotë qytetari 

elektorati, nuk është problem se me cilin definohet nuk përben shkelje. 

Musaj Hajdari – Shiqoje i  sheh Komuna Istog, Prishtinë Pejë, nuk e kanë elektoratin. 

Hysni Mehani – Elektorat janë votuesit e Vetëvendosjes, pdk, ldk, e 70% e qytetarëve nuk kanë 

votuar fare, parandej duhet të jetë qytetarët, e jo elektorati. 

Ismet Salihu – Mendoj se fjala elektorati duhet të hiqet,  pastaj renditja të behet Kuvendi është 

organ me i lartë, si dhe komiteti për mbrojtje dhe shpëtim të hiqet. 

Ramiz Shala – Nuk është problem cilën do të vendosim mirë është si qytetarë si Elektorat.  

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim, konstatojmë se me 14 vota për, 6 kundër, dhe 2 

abstenime, miratohet organogrami i Komunës, skema organizative e Komunës së Skenderajt, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Pyetjet e këshilltarëve nën pikën të ndryshme -    
Musaj Hajdari – Faleminderit po i lexoj pyetjet e parashtruara për këtë seancë, A ka mundësi që 

certifikatat e pronës dhe kopja e planit të ju ipet anëtarëve të familjes me letërnjoftim të pronarit, 

duke e pas parasysh se shumica e pronave janë në emër të qytetarëve në moshë të vjetër, Nëse ka 

mundësi të shqyrtohet ndërtimi i një rreth rrotullimi  në udhëkryqin e rrugës Ilaz Koda dhe Fadil 

Rrustemi dhe 17 Shkurti për arsye se po ka pengesa për qarkullimin mjeteve në këto rrugë, A ka 

mundësi që banorëve të ndërtesa banesave të kuqe në rrugën e 28 Nëntori të ndahen mjete nga 

subvencionet  për riparimin e kulmeve të këtyre ndërtesave sepse kulmet e këtyre ndërtesave 

pothuajse janë shkatërruare plotësisht, banoret e kateve të larta po kanë problem gjatë reshjeve 

atmosferike. 

Sandra Fazliu – Faleminderit Kryesuese, ligji e përcakton se dokumentet pronësore ka të drejt ti 

nxjerr pronari i tokës ose me autorizim të pronarit mund ta nxjerr edhe personi i autorizuar. 

Sanije Ahmeti – Sa i përket pyetjes së parë për rreth rrotullim në atë pjesë kemi menduar mirëpo 

nuk kemi hapësirë për rreth rrotullim atu,  ndërsa për pyetjen e dytë e kemi propozuar që në 

projektin për efiqiencë të hyjnë edhe kulmet e banesave të vjetëra. 



Kryesuesja – Pasi që i shqyrtuam  të gjitha pikat e rëndit të ditës, e mbylli këtë seancë, kaloni 

mirë deri në takimin e radhës. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesmbajtësi;                                                                                         Kryesuesja e KK-së;                                                                                         

Jeton Osmani                                                                                             znj, Fatbardha Haliti 
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